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TEMPO
Bom a parcialmente
nublado. Temperam-
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Detalhes na pág. 14.
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Governo apronta emenda das diretas

^SlI^lillP |;i"r"iH"ii < n-r-füi r.m d» 11 Brasília 
— A. Dorgivan

Leitão de Abreu já tem pronta reforma constitucional para ottgresso e negociar com Oposição

O Governo já tem preparada uma entenda de
reforma constitucional para enviar imediatamente ao
Congresso e começar a negociação com a Oposição,
disse o Chefe do Gabinete Civil da Presidência,
Leitão de Abreu. Leitão elogiou a disposição do
Governador Fancredo Neves para negociar a respeito
do impasse entre eleições diretas e indiretas.

Leitão assegurou que 
"a diretriz política do

Presidente não exclui a negociação sobre o tema,
desde que se mantenha o princípio da eleição indire-
ta, já . O C hefe do SNI, General Octávio Medeiros,
acha que a emenda Dante de Oliveira não passara no
Congresso e que eleição direta em 8H só interessa aos
Governadores Tancrcdo Neves e Leonel Brizola.

O General Medeiros argumenta que os dois
concluem seus mandatos, se elegem para a Câma-
ra em 86 e depois concorrem à Presidência, compa-
rando a estratégia à que foi seguida pelo Deputado
Paulo Maluf. Tancrcdo Neves considerou ''impossí-
vel" a hipótese, argumentando que. em 1988, os
Governadores estarão "fora do poder, afastados de
tudo".

O escritório de campanha do Ministro M.irio
Andreazza divulgou levantamento sobre suas possibi-
lidades na Convenção do PDS, concluindo que o
Vice-Presidente Aurcliano Chaves tem só 34 dos 92
votos de Minas. No Rio, o Governador Leonel Bri-
zola disse que o "mais despreparado" dos candidatos
do PDS e o Ministro Mário Andreazza. (Págs. 2 c 3)

Mangueira é supercampeã do carnaval
- i ii I Almir Veiga
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/j//' í/í/ Mangueira ((.), Zinho (vice-presidente, camisa listrada) comemoram a vitória

Com dois pontos a mais que a Portela,
segunda colocada, a Estação Primeira da Man-
gueira venceu o desfile dos campeões, disputado
pela primeira vez no carnaval do Rio. A super-
campeã receberá o Irofeu Leonel Brizola, a ser
entregue dia 19, no Teatro João Caetano ou na
Passarela do Samba. A Mocidade Independente
de Padre Miguel ficou em terceiro lugar.

As torcidas da Mangueira e da Portela
manifestaram-se durante a apuração, sem tumul-
tos, nas arquibancadas do Maracanãzinho. Para
o início da contagem de votos houve um atraso
de 20 minutos e a demora foi vaiada pelo
público. No final, a torcida da Mangueira — em
maioria — saiu em bloco, comemorando o
supercampconato.

A Polícia Militar, que durante os dias de
carnaval fez um trabalho considerado digno de
elogios, promoveu um espetáculo à parte no des-
file encerrado ontem: como era grande o nume-
ro de pessoas que se aglomeravam do lado de
fora do setor 13 da Passarela, dispersou a
multidão com violência, usando soldados a cava-
lo c viaturas. Bombas de gás lacrimogêneo, in-
cêndio em uma das caixas de som. brigas na pista
c até uma chuva rápida prejudicaram o desfile
das escolas campeãs. (Pág. 7 e Caderno B)

Torcida delira com vitória do Vasco
Ronaldo Theobald
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Fred desarmou Roberto, mas o Atlético acabou por se render à superioridade do Vasco, no Maracanã
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O Vasco, único time do Rio a vencer ontem,
conquistou uma expressiva vitória: derrotou
o Atlético Mineiro por 3 a 1, no Maracanã, !c-
vando sua torcida ao delírio. Foi uma excelente
atuação do meio-de-campo, sobretudo do apoiador
Marquinho (autor de dois gols), escalado à última
hora em lugar de Geovani, que amanheceu com
conjuntivite.

Pensou-se que o Vasco encontraria difieul-
dades, porque, logo no começo da partida,
foi surpreendido com um gol de Reinaldo, apro-
veitando-se da má colocação do goleiro Roberto.
Um minuto depois, Marquinho empatou, paradesempatar ainda no primeiro tempo. O terceiro
gol foi marcado por Mário. O Vasco criou ainda
outras oportunidades, mas esbarrou no bom golei-ro Pereira.

Em Salvador, o Fluminense saiu na frente com
um gol de W ilsinho, mas o Bahia chegou ao
empate através de Osni, numa cobrança de penal-ti. Na verdade, a partida foi bastante equilibrada
e apresentou lances emocionantes. Romento assis-
tiu à partida na tribuna da Fonte Nova e gostouda atuação da sua nova equipe, achando que se
entrosará facilmente. Sua estréia está prevista pa-ra o dia 21, contra o próprio Bahia, no Maracanã.

ESPORTES

José Ferreira dos Anjos, o ex-Major da Policia Militar
envolvido no escândalo da mandioca, estaria, sejfun-
do seu advogado, escondido nos Estados l nidos. Kle
fugiu num jatinho particular de um amigo. (Pag. 6>
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Figueiredo, entre

Medeiros e Leitão

O 
Ministro Leitão de Abreu atravessa, tal-
vez, o mais delicado momento da sua

gestão à frente do Gabinete Civil da Presidên-
cia da República. Malsucedido em uma penca
variada de iniciativas e manobras políticas, ele
tenta, agora, ganhar a mais decisiva c arriscada
batalha cm que se meteu — a de encontrar
uma saída de entendimento para a sucessão do
Presidente Figueiredo. O Ministro não concor-
da com o restabelecimento imediato da eleição
direta para Presidente, como deseja o país
inteiro, mas concede que o próximo inquilino
do Palácio do Planalto não deva ser expressão
do falso dilema entre Mário Andreazza e Paulo
Maluf. Como rema em sentido contrário à
maré das "diretas, 

já", e contribui para deses-
tabilizar a equação doméstica do PDS, esbarra
em incompreensões à esquerda e à direita,
isola-se por descobrir poucos ouvidos recepti-
vos ao seu redor e sustenta-se no cargo exclusi-
vãmente por merecer o respeito e o acatamen-
to do Presidente Figueiredo, que não prescinde
dos seus conselhos e crê em sua eficácia.

Nem por isso deixa de estreitar-se O cerco
dentro do Governo ao Chefe do Gabinete
Civil. Estabeleceu-se uma sólida aliança contra
sua proposta de negociação que envolve os
Ministros Octávio Medeiros, do SNI; Abi-
Ackel, da Justiça; Mário Andreazza, do Inte-
rior; o Deputado Paulo Maluf; e os partidários
de uma solução ortodoxa para a sucessão
presidencial. O General Medeiros discorda
frontalmente do envio pelo Governo de qual-
quer emenda alternativa à Dante de Oliveira e
deseja que o PDS compareça à sessão do dia 25
de abril para sepultá-la com seu voto. Os
Ministros Abi-Ackel e Andreazza admitem o
envio da emenda só depois da rejeição da
proposta da eleição direta — possivelmente
porque acreditam que ela então se tornará
desnecessária. O Deputado Maluf advertiu o
Governo; para que a Dante de Oliveira morra,
basta que o PDS não saia de casa. A ausência
de quórum se encarregará do resto. Mas, para
que o Congresso aprove uma emenda alternati-
va, o PDS precisará da ajuda de boa parte da
Oposição.

A advertência do Deputado é de fácil
decifração. Ele quer dizer que o Governo
necessitará muito mais do que simplesmente a
boa vontade da Oposição para fazer passar a
emenda arquitetada pelo Ministro Leitão de
Abreu — não poderá dispensar o apoio maci-
ço, unânime do PDS. E no que depender do
Deputado, o apoio faltará ou será frouxo o
suficiente para não garantir coisa alguma.
Aposta Maluf na reconhecida inércia do gover-
no, na sua comprovada insensibilidade para a
negociação política, salvo quando o fogo come-
ça e incendiar-lhe as calças. O Deputado teme
o que o Senador Marco Antônio Maciel enxer-
gou há mais de dois meses: a votação da
emenda Dante de Oliveira pode tornar-se a
última ocasião para que vingue uma saída de
entendimento para a escolha do próximo Presi-
dente. O Senador quer mas não acredita nas"diretas, 

já". Imagina que elas possam ceder
vez a uma ampla negociação mas é cético
quanto ao seu desfecho.

A consulta ao PDS sobre a conveniência
da imediata remessa ao Congresso da emenda
Leitão-Marchezan não prova que o Governo,
de repente, descobriu que tem um Partido e
que no mínimo é de bom tom auscultá-lo.
Prova, sem dúvida, que a questão divide o
Governo, que mais uma vez ele hesita e que
optou, como de costume, por empurrar o
problema com a barriga. O Presidente Figuei-
redo está particularmente confuso. Acossado
por seus companheiros de caserna, reuniu os
chamados presidenciáveis e reafirmou a valida-
de do Colégio Eleitoral para a indicação do seu
sucessor. Pediu-lhes um pacto de unidade em
torno do escolhido pela Convenção do PDS —
não o obteve. Assistiu, desde então, o previsí-
vel crescimento da campanha popular pelo
recurso ao voto direto. Assiste, de resto, nos
seus calcanhares, à guerra surda entre o chefe
do seu Gabinete Civil e o Ministro da Justiça
do seu Governo. Não comanda mais — reage a
estímulos que recebe de um lado e do outro.
Cede aos mais fortes e conta os dias que faltam
para refugiar-se em seu sítio em Nogueira.

Sem apoio da opinião pública, às turras
com o PDS que não lhe merece a confiança, o
Presidente volta-se, naturalmente, na direção
do seu "pano de fundo" militar. Ali, ele colhe
sugestões que o ajudem a definir seus próximos
passos; no Palácio do Planalto, ele mergulha
na perplexidade que o assalta, quando se vê
confrontado com informações oriundas de ou-
tras áreas. O Ministro Octávio Medeiros, que
passou o preço das trapalhadas do SNI e do
General Newton Cruz, sobreviveu a um perío-
do de baixa cotação e recuperou o espaço
perdido. Rivaliza hoje com o Ministro Leitão
de Abreu e disputa com ele a condição de o
mais influente assessor do Presidente da Repú-
blica. Reaproximou-se dos comandantes das
três Armas na medida em que passou a expres-
sar, dentro do Palácio do Planalto, seus anseios
e temores com relação ao nervoso e instável
quadro político do país. De forte e revigorado,
permite-se quebrar o silêncio e avisar a quem
interessar possa que admite a eleição direta
apenas em 1990. De quebra, anima o Ministro
da Justiça a fustigar abertamente o Chefe do
Gabinete Civil.

O Governo Figueirdo atinge o seu ocaso
na encruzilhada proposta pelos Ministros Lei-
tão de Abreu e Octávio Medeiros, e pelo que
eles representam.

Medeiros é contra convocar diretas 
para 

1988

RICARDO NOBLAT
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Brasília — "Quem tem simpatia pelas diretas em 88 são
os Governadores Leonel Bri/ola e Tancredo Neves Files
terminam o mandato, se elegem tranqüilamente para a
Câmara em 86, c, a exemplo hoje do Paulo Maluf. com 2 anos
como deputados podem, sem empecilhos, concorrer à Presi-
dência da República". A afirmação é do Ministro-Chefe do
Serviço Nacional de Informações, General Octávio Medeiros,
que acrescentou: "na minha opinião pessoal, é cedo para as
diretas daqui a quatro anos. Eu não cairia nessa".

O General Medeiros recebeu os jornalistas de pé, ao
lado da guarita de sua residência na península dos Ministros.
Ao lado de sua esposa. Dona Olga, o chefe do SNI garantiu,"a emenda Dante de Oliveira não passa no Congresso. E não
é por culpa do Governo ou do PDS. É a própria Oposição que
está sensível, deseja uma composição. Eu sei disso." Amigo
pessoal do Presidente Figueiredo, além de seu consultor, o
General Medeiros afiançou: "Figueiredo quer diretas, mas um
pouco mais para adiante, em 1990".

Comando
General, afinal, o senhor é ou não é contra as diretas

em 88? — indagou um repórter?
É muito cedo. É cedo. O Presidente Figueitedo é um

homem extraordinário. Vocês não têm possibilidade de co-
nhecé-lo melhor porque eu sei que existem barreiras, mas se
pudessem saber como ele é compreenderiam meu ponto-de-
vista.

O General Medeiros disse que o Presidente Figueiredo
iniciou a abertura política: "Ele viveu, se entregou, fez
campanha pelas diretas dos Governadores cm 82, percorreu o
país de ponta a ponta, andou mais do que Juseeüno, deu
anistia mais ampla do que as oposíçóes queriam e agora tem
que comandar a conclusão do processo". E comentou: Ele
tem direito a dar o fecho que quiser, vocês não acham? É o seu
papel histórico".

O chefe do SNI acha que o Presidente Figueiredo, "no
fundo", quer as diretas, "aspiração nacional e popular", mas"só um pouco mais para frente, em 1990". O General alega
que uma eleição presidencial provoca muita agitação, princi-
palmente sc for direta, uma vez que o país ainda não está
preparado para o processo. "O que se move em termos de
forças políticas, de corrupção, poder econômico, não é de
brincadeira" — argumentou o general.É preciso restabelecer a calma no pais. Seria uma
boa, disse.

Alternativa
Os repórteres quiseram saber, então, qual a alternativa

que o General oferecia para negociar com as oposíçóes e
evitar um impasse no Congresso, se fosse dirigente do PDS. O
General começou a resposta assim: "Se eu fosse presidente do
PDS...", mas parou e elogiou o Senador José Sarney: "Sarney
tem as mesmas idéias que eu, é um homem extraordinário".

O General Medeiros mostrou que náo estava preocupa-
do com o sucesso da emenda das diretas. "Eu tenho certeza de
que ela náo passa no Congresso". Medeiros crê, que e a
própria Oposição que deseja uma outra solução, através de
uma composição.

Mas, então, sena através das diretas em 88? O senhor
seria a favor do envio de uma mensagem do Governo ao
Congresso com essa proposta?Os Governadores Leonel Brizola e Tancredo Neves é
que têm simpatia por 88, disse.

O General Medeiros acredita que a estratégia dos dois
candidatos oposicionistas à Presidência é parecida com a do
Deputado Paulo Maluf: terminar o Governo, concorrer á
Câmara, obter uma votação maciça e cm 88 disputar o pleito
direto para Presidência da República: "Para eles, é vantagem
esperar".

O General Medeiros disse que embora tenha sido
pessoalmente contra a emenda das diretas em 88 na reunião
do comando político com o Presidente Figueiredo, acatará
qualquer decisão que for adotada. Ele não acredita que
Figueiredo tome qualquer atitude antes da conclusão da
pesquisa encomendada aos dirigentes do PDS. empennados
em auscultar as tendências e sugestões do partido. "O PDS é o
lado político do Governo; não se faz nada sem ele", disse.

Argentina
Antecipar as diretas para 85 seria temeroso, para o

General Octávio Medeiros, porque o processo de abertura
política "ainda náo está amadurecido, terminado; falta a
consolidação". Acha também, que "é extremamente perigo-
so. E o perigo está na radicalização de posições". Lembrou,
ainda, que as "diretas, já" teriam caráter plebiscitário, contra
o Governo, o que poderia prejudicar os rumos da abertura.

O senhor tem medo que aconteça o mesmo que na
Argentina?

Eu nunca vou comparar o processo da Argentina com
o do Brasil. Náo tem nada a ver. Eu conheço a Argentina.
Conheço muito bem e não acho nada parecido.

SÔNIA CARNEIRO

Aiquivo — A Dorgivan
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ireta não passa

Freitas Nobre impõe

condição para negociar

com dissidência do PDS
São Paulo — A Oposição aceita todas as sugestões do

grupo Pró-Diretas do PDS, desde que acompanhadas das
eleições diretas para o sucessor do Presidente João Figueiredo
em novembro ou no próximo ano, com a posse em março de
1985. Esse é o ponto-de-vista do lider do PMDB na Câmara,
Deputado Freitas Nobre.

Na sua opinião, a Oposiçáo nâo hesitará em votar
favoravelmente a um substitutivo, proposto por membro do
PDS, à emenda Dante de Oliveira que preveja, além das
diretas, redução do mandato presidencial para quatro anos,
devolução das prerrogativas de Congresso e reformulação
partidária.

O líder do PMDB lembrou que já houve um precedente
nesse sentido, quando da votação da aposentadoria aos 25
anos para os professores. A emenda do Deputado Álvaro Dias
(PMDB-PR) recebeu um substitutivo do PDS e a Oposiçáo
votou a favor.

Freitas Nobre concorda até com a tese de um mandato-
tampão de dois anos para o sucessor do Presidente Figueiredo,"desde que ele seja eleito diretamente". Afirmou que o
PMDB "não está fechado com a emenda Dante de Oliveira e
náo quer as glórias da autoria da emenda. Aprova emenda de
qualquer origem, desde que prevendo eleições diretas ime-
diatas".

Prefeitos aceitam deixar

cargos para que o povo
escolha seus sucessores

São Paulo — Prefeitos de capitais brasileiras, embora
nomeados, desejam eleições para preenchimento do cargo e se
dispõem a renunciar se for necessário para ajudar o restabele-
cimento da autonomia política das capitais brasileiras. Essa é a
posição dos prefeitos Mário Covas (PMDB, São Paulo), Nion
Albernaz (PMDB. Goiânia), Ferdinand Berredo de Menezes
(PMDB, Vitória), Ainazonino Armando Mendes (PMDB,
Manaus), Ludio Martins Coelho (PMDB, Campo Grande),
Sebastião Assef Valadares (PDS, Porto Velho) e Hélio
Carvalho Garcia (PMDB, Belo Honzonte).

Os prefeitos se reuniram ontem em São Paulo num
seminário técnico sobre transportes urbanos. "Se dependesse
de renunciar à prefeitura para ver aprovada amanhã a emenda
que autoriza a eleição dos prefeitos das capitais, eu renuncia-
na hoje", afirma o prefeito de Vitória, Berredo de Menezes,
para quem é uma "situação humilhante e vexatória" ser
pequenos municípios de 1 mil 2tX) eleitores elegerem seus
prefeitos, enquanto as capitais, com milhões de eleitores, nao
têm esse direito

O prefeito Mário Cova1- que dirige a maior capital do
país. com mais de 9 milbdW de habitantes e cera» de 5 milhões
de eleitores, está confiante que a emenda restituindo a
autonomia das capitais seja aprosada ainda este ano pelo
Confesso.

Tancredo aponta erro

no prazo do General
Brasília — "Isso é impossível", reagiu ontem o Governa-

dor de Minas. Tancredo Neves (PMDB), quando soube que o
Mimstro-Chefc do SNI, General Octávio Medeiros afirmara
que eleições diretas em 1988 só interessam a políticos como cie
e o Governador do Rio de Janeiro. Leonel Brizola (PDT).

Na opinião de Medeiros, Tancredo e Bri/ola poderiamcumprir seus mandatos de candidatar-se à Presidência da
Republica em 1988. "Se as eleições diretas fossem cm 86 ainda
daria para os atuais Governadores", disse Tancredo. "mas cm
88, já fora do poder, afastados de tudo, não dá mais".

Encontro
Pela manhã, no hotel, o Governador de Minas recebeu a

visita do Deputado Dante de Oliveira (PMDB-MT), autor da
emenda constitucional que estabelece as eleições diretas já
para a sucessão do Presidente João Figueiredo Tancredo
Neves afirmou que o deputado não vê inconvenientes na
apresentação de uma subemenda alternativa a stia:"Ele só náo
quer que mexam na emenda original dele".

O Governador mineiro achou exagerada a repercussão
da idéia dos parlamentares do grupo Pro-Díretas do PDS, que
lhe propuseram o exame de uma emenda estabelecendo
eleições diretas para 1986, "Esse assunto surgiu na conversa só
de raspão", declarou.

Quando soube que, na mesma entrevista de ontem à
tarde, o General Octávio Medeiros tinha afirmado que a
emenda Dante de Oliveira não tinha qualquer chance de ser
aprovada no Congresso. Tancredo Neves sorriu e comentou:"Ele deve estar muito bem informado, náo é?"

Andreazzistas dizem

que Aureliano só tem

34 votos em Minas
Brasília — A coordenação da campanha do Ministro

Mário Andrea/za calcula que ele já tem, hoje. cerca de 500
dos 961 votos na Convenção do PDS. O grupo avalia,
também, que o Vice-Presidente Aureliano Chaves náo está
fortalecido entre os convencionais mineiros, onde sõ teria 34
dos 92 votos do Estado

A avaliação foi divulgada ontem, após a divulgação dos
resultados da pesquisa do IBOPE para a televisão, concluindo
que. pelo voto direto, Aureliano Chaves seria hoje o vence-
dor. Andreazza comentou a pesquisa com seu chefe de
gabinete e disse que náo está "trabalhando pelas diretas e
esses outros, sim, estáo".

Na avaliação do escritório de campanha de Andreazza,
só estáo indefinidos, atualmente, dois Estados, Pernambuco e
Sergipe, além da situação de Minas, onde acham que a
vantagem de Aureliano Chaves é apregoada pelos promotores
de campanha "por razões táticas". Nos demais Estados,
Andrea/ja só perderia em São Paulo, onde teria 20% dos
votos, e Mato Grosso do Sul, onde a previsáo do grupo é de
30% da votação.

Hoje, o Ministro Mário Andreazza tem um jantar que
seu esentório considera importante para sua candidatura. Ele
receberá o Senador Albano Franco e o Deputado federal
Augusto Franco (pai do Senador), para tratar da sucessão.
Augusto Franco tem grande influência política em Sergipe.

Brizola acha Andreazza

candidato despreparado
"A grande ameaça à Naçáo, hoje, é o Ministro Mário

Andreazza. É nesta candidatura que o Govemo federal está
jogando todo o peso de sua máquina, de sua influência,
mesmo contra a maior campanha popular de que se tem
conhecimento na história do Brasil — a campanha por eleições
diretas".

A afirmação é do Governador Leonel Brizola que,
durante quinze minutos, conversou com políticos do PDT e
alguns jornalistas sobre sucessáo presidencial, na noite de
sábado, enquanto aguardava na pista da Passarela do Samba
ao desfile da escola "Caprichosos de Pilares".

Bruola vê Andreazza como "um perigo muito maior do
que o Maluf', pois acredita estar o Planalto disposto a lançar
máo de todos os meios para consolidar essa candidatura. Ele o
considera o "mais despreparado" dos presidenciáveis do PDS.

Bnzola negou que tenha a intenção de assinar, junta-
mente com Tancredo Neves, documento em que se compro-
meteria a náo se candidatar à Presidência da República, caso
as eleições diretas para o cargo venham a ser restablecidas
para 84 ou 85. "Nada me foi proposto nesse sentido e eu nunca
imaginei isso", disse o Governador.

Sem entrar em detalhes sobre suas articulações visando a
um acordo nacional que garanta um Presidente de transição de
dois anos e eleição de seu sucessor por via direta, após uma
refomulaçáo do quadro partidário, o Governador acha que há
condição essencial para o diálogo da Oposição com o Palacio
do Planalto: "Nós sõ devemos negociar com o Governo em
cima da data para realüaçáo das diretas

Maluf quer derrotar

já emenda do PMDB e

evitar a do Planalto
Brasília — O Deputado Paulo Maluf desembarcou ontem,

nesta Capital, convocando o PDS para derrotar a emenda
Dante de Oliveira , como "primeiro passo" para desestimular o
Governo a enviar qualquer proposta de emenda constitucional
restaurando as eltiçóes diretas para 1988. "Se as diretas fossem
uma soluçáo, o Governador Montoro já tinha resolvido todos os
problemas de Sáo Paulo" — afirmou o presidenciavel Maluf.

Recebido pelo Deputado Edison Lobão (PDS-MA) e
cercado por um grupo de curiosos Maluf negou que a reunião
que promoveria, á noite, em sua residência, com parlamentares
que o apóiam, fosse para discutir o procedimento para derrotar
qualquer proposta sobre as diretas no Congresso. Eu sempre
me reiino com meus amigos na minha casa ', disse

Confiança

Insistiu, porém, que o PDS "náo pode abrir mão do
poder" e manifestou confiança na palavra do Presidente João
Figueiredo, dada, segundo afirmou, na reunião do dia 15 de
fevereiro com todos os presidenciáveis, "O Presidente afirmou
que as eleições diretas não fazem parte do seu projeto político.
Só se houve um passo novo que eu não tenho tomado
conhecimento. Mas se isso tivesse ocorrido, eu deveria ter sido
consultado, porque náo seria lógico alguém decidir sobre o
mandato de outrem", acentuou

Quando uma pessoa, que passava por perto, gritou "dire-
tas, já", Maluf respondeu, também em voz alta "Sim, diretas,
mas o que interessa ao povo é arroz e feijáo. Tem aí o problema
da divida externa para resolver. Os preços sobem vertiginosa-
mente. Esta inflação, isso sim, é que pode causar instabilidade
política. Eu sou contra o reajuste de 180% na casa própria. E
um absurdo não sc combater a inflação pelas suas causav E
enquanto o Governo gasta mais do que pode, temos essa
inflação em impostos" — afirmou.

Um curioso interrompeu a entrevista para perguntar
insistentemente a Paulo Maluf qual a solução para a fome O
deputado náo perdeu o humor, mas em tom sério falou que se
ele quisesse conversar que fosse ao seu gabinete, onde o
receberia. "No momento, eu estou falando com a imprensa" —
afirmou.

Ele disse que é contra a idéia do mandato-tampáo de dois
anos. para um Governo de transição, como defendem depu-
tados do PDS que levaram a proposta ao Governador Tancredo
Neves, "porque se tal viesse a acontecer somente serviria para
agravar a crise que assola o país".

Pesquisa

Sobre a pesquisa encomendada ao Ibope pela TV Globo,
que deu o Vice-Presidente Aureliano Chaves como o candidato
preferido, numa eleição direta que se realizasse agora. Maluf
disse ter visto os resultados e que seu nome. era o terceiro na
ordem de preferência. "Mas essa pesquisa serviu mesmo fbi
para mostrar que o PDS vence tanto em eleições indiretas,
como nas diretas". E fez as contas; "Os candidatos do PDS
somam, juntos. 45% da preferência; o mais votado do PMDB
obteve apenas 5.6't e o do PDT, I3f'f. Isso significa que a
preferência está com o PDS".

Brasília — A. Dorgivan

Leia "Do I,ado de Fora" na página 10

Maluf, em Brasília, fez apelo ao PDS

Maciel prevê crise

com mandato-tampáo
Sáo Paulo — O Senador e candidato a presidente. Marco

Maciel (PDS-PE), condenou ontem a idéia de um mandato-
tampão de dois anos para um sucessor do Presidente Figueife-
do, sugerida pelo grupo Pro-Dirrtas, do PDS Para Maciel, um
mandato reduzido traria uma série de inconvenientes, inclusive
a de prolongar uma situação de "instabilidade institucional' que
o pais vive no momento, em função do paxesso sucessório.

Maciel argumenta que falta um ano para a eleição do novo
presidente e que, com um mandato intermediário, essa insiabili-
dade duraria três anos. mesmo porque, "quando o presidente-
tampão estivesse assumindo, já se estaria abrindo o debate pela
sua sucessjo", Esse presidente, para Maciel, náo teria autortda-
de. nem tempo suficiente para resolver os problemas econòmi-
a« e sociais do país, sem possibilidade de executar ijm
programa de longo prazo para permitir a retomada do cresci-
mento.

Negociação
Pelo fato de nenhum dos partidos contar com os dois teíçós

do Congresso, necessários á aprovação ou rejeição de emenüàs
à Constituição. Maciel considerou que a "única po-.sibilid.ule'
de a emenda Dante de Oliveira "se converter em algo ma)s
provável seria se o assunto fosse precedido de uma arçpja
negociação" entre os partidos e entre os partidos e o Govepnç
Lembrou que a historia do Congresso revela isso; quando as
reformas constitucionais eram feitas com maioria absoluta, o
Congresso apreciava uma média de 100 emendas por ano e
aprovava bem poucas, como foi o caso da emenda do dtvófctt.
que tinha caráter suprapartiJário

— Em 1983. o Congresso apreciou perto de 200 enwadis
constitucionais c só duas foram aprovadas por torça, de
entendimento: o substitutivo Passos Porto atrases de neguei
çào dos partidos com o Governo, e a Emenda .' >.to (almoa,
potque o 1 Tovemo adenu a idéia de atribuir maiores recursÉI<à
educação •— disse.
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Brasília — "O Governo já tem pre-
parada uma emenda de reforma constitu-
cional para enviar imediatamente ao
Congresso e começar a negociar com a
Oposição", revelou ontem o Ministro
leitão de Abreu, Chefe do Gabinete
CJvil da Presidência da República. Hle
não quis informar se a emenda propõe o
restabelecimento das eleições diretas pa-
ra a Presidência da República em 1988.

1 O Ministro Leitão de Abreu deíen-
deu o entendimento e elogiou a disposi-
çSo do Governador de Minas, Tancredo
Neves (PMDB) "de negociar com o Go-"vemo a respeito do impasse criado entre
a tese das eleições indiretas já e das
diretas já". Segundo Leitão, desde que se
mantenha a premissa de que o sucessor
do Presidente Figueiredo seja eleito ain-
da indiretamente, o Governo está tam-
bém disposto a negociar uma outra emen-
da que não deixe de restabelecer as
eleições diretas.

Bem-humorado, vestindo um blusão
dos "marines" americanos — presente de
uma visita aos Estados Unidos, com o
então Presidente Emílio Médici — o
Ministro elogiou por diversas vezes a
atitude do Governador de Minas, que se
dispôs a debater com o Governo uma
emenda constitucional sobre a forma de
eleição do Presidente e defendeu o início
do diálogo antes do dia 25 de abril — data
da votação da emenda Dante de Oliveira.

— A diretriz política do Presidente
da República — assegurou Leitão — não
exclui a negociação sobre o tema, desde
que se mantenha o princípio da eleição
indireta já. Vamos negociar uma emen-
da, cm prazo curto, para disciplinar a
transição entre as eleições indiretas — de
que o Governo agora não abre mão —
para que o regime de eleições diretas
possa ser insituído no futuro. O Chefe do
Gabinete Civil assegurou que "a disposi-
çáo do ilustre Governador Tancredo Ne-

ves é muito bem recebida pelo Governo,
que está preparado desde já, de imedia-
to, para oferecer um projeto de emenda
constitucional que defina os termos do
início da negociação".

O senhor quer dizer que o Gover-
no pretende enviar a emenda amanhã,
(hoje) ou na terça-feira?

Veja no dicionário o que significa"de imediato" — respondeu o Ministro
Leitão.

(Segundo o dicionário de Aurélio
Buarquc de Hollanda "de imediato" sig-
nifica imediatamente).

O Ministro Leitão de Abreu defen-
deu, também, o acatamento pelo Gover-
no de qualquer decisão do Congresso,
caso este venha a aprovar a emenda
Dante de Oliveira "Sou pela legalidade",
disse.

VANDA CÉLIA

Líder teme rebeldia na bancada
ÍVrto Alegre — O líder do Governo

na Câmara, Deputado Nélson Marche-
zsn, (PDS-RS), não garante que o PDS
.possa denotar a emenda Dante de Oli-
veira, dia 25 de abril A dúvida do
parlamentar foi manifestada ontem pela
manhã durante reunião que manteve com

lideranças municipais do partido gover-
nista no município de Mata, a 384 Km da
Capital.

, , — Ao não garantir que o PDS derro-
te a emenda, o Deputado Marchezan

-deixou transparecer sua preocupação
quanto a grupos do partido que ainda não

se manifestaram claramente sobre a su-
cessão. Ele teme que esses parlamentares
possam vir a apoiar, na última hora. a
emenda Dante de Oliveira, restabelecen-
do as diretas para o sucessor do Prcsiden-
te Figueiredo — disse o prefeito de Mala,
Valdi Bolzan Bataclin, do PDS.

Tancredo
Valdi Bolzan Bataclin informou que

Marchezan, durante a reunião que durou
40 minutos, adiantou que essa semana vai
intensificar contatos no sentido de desfa-
zer o impasse existente dentro do parti-

do: "cie não disse que tentaria demover o
grupo Pró-DIrctas, mas demonstrou estar
desconfortado com as divisões existentes
no PDS"

Conforme disse o prefeito, o líder do
Governo também revelou preocupação
quanto ao provável apoio que o PMDB
possa dar a emenda do grupo Pró-
Diretas, disposição anunciada, sábado,
pelo Governador de Minas Gerais, Tan-
credo Neves "Deu para notar que ele
ficou um tanto surpreso com a posição
assumida pelo Governador Tancredo".

DNPM. 50 ANOS

DESCOBRINDO

0 MAPA DA MINA
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Do trabalho do Departamento
Nacional da Produção Mineral - DNPM
depende o desenvolvimento de quase
todos os setores industriais deste País,
O DNPM mostra o caminho das pedras.
Descobre o mapa da mina. Comanda

a exploração das riquezas do
, 1 subsolo brasileiro, de que o

- —J I3rasil tanto precisa para
crescer. Nestes 50 anos, o

DNPM vem coordenando
a pesquisa e a extração

, de minérios, promovendo
o mapeamento geológico

/ do País, definindo áreas
estratégicas para

prospecção minorai,
localizando depósitos minerais para
reduzir a importação a aumentar
nossa exportação, avaliando a
economia mineral, incorporando e

criando tecnologia
moderna nas diferentes
fases ile mineração,
divulgando
informações
básicas para a
atividade industrial,
auxiliando
o minerador.

t Foi o DNPM
que perfurou,

em Lobato (BA),
o primeiro poço de petróleo do País.
assim como descobriu as jazidas

DEPARTAMENTO
NACIONAL

DA PRODUÇÃO
MINERAL

MINISTÉRIO
DAS MINAS
E ENERGIA

de urânio de Lagoa Real (BA), fos-
fato de Anitápofis (SC), estanho d,e
Abonari (AM), titânio de Ta pira
(MG), carvão de Rio Pardo, Gravataí,
Santo Antônio, Osório, Torres (RS),
Sapopema (PR). E graças aos
trabalhos de mapeamento promovidos
pelo DNPM, puderam ser detectados
quase todos os grandes depósitos
minerais brasileiros hoje em fase
de exploração, trazendo divisas
ijnportantes para o Brasil.
E o DNPM que coordena o aprovei-
tamento das novas jazidas de ouro
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no Pará, Rondônia, Bahia, Mato Grossa
No setor mineral, nada se faz neste
País sem a presença do DNPM.
E ele que planeja, supervisiona
e dá concessão ou licenciamento
para a exploração dos nossos
recursos minerais.
É o DNPM que cria condições para
que o Brasil, conhecendo cada vez
mais seu próprio subsolo dependajpetui
cada vez menos do subsolo alheia
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1 gripino quer envio imediato da emenda

Sarnev consulta os

Governadores do PDS
O Governador de Alagoas, Divaldo Suruagy, confir-

mou ontem ter sido consultado pelo presidente do PDS.
Senador José Sarney, a respeito da emenda do Govern > que
restabelece eleições diretas para a Presidência, cm 1^88. e
que se manifestou favoravelmente O Governador do Rio
õrahde do Norte, José Agripino Maia, o tem posição
idêntica.

Sarney tentou conversar com Agripino Maia, neste fim
de semana, mas não conseguiu localizá-lo. O Governador
disse, porém, ao JB. que pretende argumentar com o
presidente do PDS que O "o Governo não pode. sob risco
paia seu próprio Partido, deixar de aproveitar o atu,d
momento político para iniciar negociações de alto nível com
a Oposição".

Brasília
Divaldo Suniagy viajou ontem para Brasília, onde tem

audiências marcadas com vãrios Ministros, c um almoço com
o Ministro do Interior, Mário Andreazza, seu candidado a
sucessão do Presidente. 1 igueiredo O encontro com o
candidato está marcado para amanhã

Suruagy está convencido de que a emenda Dante de
Oliveira "não passará" no Congresso Dis^e. também,
acreditar que "todos os políticos são favoráveis às eleições
diretas A questão, agora, é saber se elas são viáveis já este
ano, ou náo".

Primaz prega união

de todos por melhores

condições de vida
Salvador — F.m sua oração dominical, o Arcebispo Prima?

do Brasil. Dom Avelar Brandão Vilela, enfatizou ontem quenão se pode aceitar a existência da marginalizaçáo concentrada
e permanente; assim, entende que todos devem unir-se e lutar
com perseverança por melhores condições de vida.

lembrando o início da Campanha da Fraternidade — queconvoca todos os brasileiros a meditarem vibre a vida e
analisarem a realidade complexa do seu conteúdo"—o Cardeal
Brandão Vilela lembrou que a doutrina da Igreja sugere paratodos os homens um estilo de vida que mesmo admitindo a
variedade social, evite fundamentalmente a nuséru e suas
conseqüências

A oração
"Tenho a impressão de que. neste carnaval de 1<JW,

marcado por tantas manifestações de grandeza material, de
alegorias fantásticas, de fantasias luxuosas, de ritmos apaixona
dos e vibrantes, uma das notas que mais falaram ao coração do
Brasil foi, sem dúvida, aquela Ave Maria que alguém se
lembrou de tocar, em plena madrugada de terça-feira, nesia
surpreendente c misteriosa cidade do Salvador

O pais já conhecia de sobejo como. nas festas religiosas
populares, surgem as mais diversificadas expressões de alegria
profana

Faltava, no entanto, conhecer o outro lado da medalha
que. numa festa rigorosamente descontraída como o carnaval,
surgisse alguém que, no meio da folia, resolvesse, por conta
própria, tocar música tipicamente religiosa e conseguisse parasi-lar a multidão e detê-la em atitude de contemplação reverenciai

Realmente, foi algo de impressionante c maravilhoso
E, com este prólogo, pensemos agora, mais uma vez, na

Campanha da Fraternidade, que já começou e está convocando
todos os brasileiros para meditarem sobre a vida e analisarem a
realidade complexa de seu conteúdo e de seu desdobramento
existencial.

É sabido que a doutrina da Igreja pede e sugere paratodos os homens um estilo de vida que. mesmo admitindo a
Variedade social, evite fundamentalmente a miséria e suas
conseqüências. Náo se pode aceitar a existência da marginaliza-
çáo concentrada e permanente Pela elevação de melhores e
mais favoráveis condições de vida devemos todos nos unir e
lutar perseverantemente,

Mas, enquanto isso, náo sc pode falar de Deus aos
pobres mais pobres, como alguns entendem"1 Para mim seria
uma injúria aos irmãos que sofrem náo lhes conceder esse
direito. Deus é, para eles, uma verdade íntima e o apoio de sua
esperança Assim sendo, evangelizaçáo e promoção humana
devem coexistir no processo de desenvolvimento das comum-
dades.

Deu

Masigi» a

na cabeça.

O Banerj saúda a Escola de Samba Supercampeã

do Carnaval de 1984 e todo o povo que participou
da maior festa dos últimos tempos no Rio de Janeiro.

E pede passagem para mestres, salas e milhares

de crianças que vão estudar e brincar o ano inteiro

na Passarela do Samba.

BANERJ

O Banco do Povo do Estado do Rio de Janeiro

_—i ,—

SBaMS

FESTA DA MACA

UMA GRANDE TENTAÇÃO

QUALIDADE E VARIEDADE COM MAIS ECONOMIA

O nl
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RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhoras
Cumprindo determinações legais e dispositivos estatutários, submetemos á apreciação de V Sas as demonstrações li-
nancelras relativas ao exercício social encerrado a 31 de dezembro de 1983.
Alèrn cie suas atividades básicas no Brasil e no exterior, tais como promoção e desenvolvimento tle grandes empreendi-
mentos, pesquisa e desenvolvimento do tecnologia, etc., a TPT assumiu novos encargos como Holding Administrativa
do Grupo TENENGE.
Assim sendo, todo o macro planejamento, programa de investimentos, planejamento financeiro e normas de controles
das empresas do grupo. são hoie de responsabilidade da TPT. Está dividida basicamente no momento, em duas áreas
• Operação e Desenvolvimento e Finanças e Planejamento.
A area de Operação e Desenvolvimento tem por objetivo promover atividades novas para o grupo no Brasil e Exterior,
buscar novas iecnoioqias, desenvolver pesquisas e, quando necessário, promover o suporte a qualquer empresa do grupo
A atoa de Finanças e Planeiamento tem como objetivo, uniformizar ao máximo as normas e procedimentos das empre-
sas, efetuai o planeiamento financeuo global, e controlar os resultados obtidos
A I PT funciona ainda como piestadora dos serviços de Informática necessários às empresas do grupo. Tudo isto è lei
to entretanto, mantendo-se a autonomia das empiesas do grupo nas suas atividades de rotina
Gostaríamos na oportunidade, de agradecer a todos os nossos colaboradores, desde o mais modesto ao mais qualifi-
cado toda a dedicação e esforço, sem os quais nâo teríamos obtido os resultados abaixo

A DIRETORIA

TPT TENF.NGE PROMOÇOES E TECNOLOGIA S A
C.G C. 50 558 840/0001-42
Edifício Sede Av daí Nações Unidas. 13 771 Morumbi
Tel , (PABX) 241 S011 Telex 1137905 TENtN BR
São Paulo Capilal

X

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES 0E RECURSOS EM 1983
Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 1983 (Em cruzeiros)

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 1983 (Em cruzeiros)

ATIVO
CIRCULANTE 1983 1982 PERMANENTE 1983 1982
Oisponivel Diferldo

Caixa o Bancos 8 696 449 1 822 111 Pesqutsa e
Direltos Realizaveis Desenvolvlmento 41 570 502 16 201 849

Servnjos Prestados Patente3 8.324,033 2 437.438
a Falurar 30.000.000 26 357.122 (—(Amortizagflo Acumulada 34.756.000 —

Oulros Credtlos 271.523 151.971 Soma do Peimanente 15.138.535 18.639 287
Comas a Receber 13.120 590
Despesas Ariteclpadas 347.600 42.373

Soma do Circulante .. 39.315.572 41.494.169_ TOTAL DO ATIVO .... 54.454.108 60.133.457

ORIGENS DOS RECURSOS 1983 1982 1983 1982
De Acionistas De Outras Fontes

IntegializagAo do Capital Aumento Difondo 1.444..'10 iBf . • >7
Social. 9.117.054 1.000 000 Bana do Exigivel a

Do Outras Fontes b ngo PrazO 18,f)';0 M4
Aumento do Exigivel Total das AplicacOosLongo Prazo — 16639.237 de necu,sys t _ 4 940 839 20 183 330

Total das Origens
do Recursos . 9.117 054 10 639 287

APLICAQClES DOS RECURSOS DIMINUICAO DO CAPITAL
Dns Operates CIRCULANTE <4.176 215) r,44 042)

PreiulzoOU(LUCRO) RF.PRESENTADO POR '
do Exercicio (1592 825) 1 926 989 VariagSOdo Ativ.

(—(Resultado da CorregAo Circulante  (2 178 597) 41.494.169
MonetArla ... — i -.82 940) VariagaodoPassvo

( 1-(Resultado da Correcflo Circulante  6 354 812 42 033 211
MonetAna 21.214.310 — VanagSO do C.C.L.  *Ci76"g!5 ~5§"4'{»;

( » )Amortiza<;ao (34 .756 000)

CIRCULANTE 1983
Fornecedores 60 053
Contas a Pagar 522 601
Salários a Pagar   1.425.711
Seguros a Pagat 39.806
Serviços de Terceiros a Pagar 11 717.035
Aluguéis a Pagar 495.511
Contribuições Sociais

a Recolher  1 862 461
Obrigações Fiscais a Recolher 18.201 630
Provisões 1358.590

PASSIVO
1982

36 521 131
786 994

1 856 127

835 025
?038 933

Soma do Circulante . 35 683 401 42 038 211
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Créditos de Contr e
Coligadas 8643 18639287

Soma do Exigivel a
Longo Piazo .

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Capital a Integrallzar
Reserva de Capital
Reserva de Lucros .
Lucros (prejuízos) acumulados:

De Exercício Anterior . ...
De Exeicicio Atual

Soma do Patrimônio
Liquido ... . .

TOTAL DO PASSIVO

1983

8.643

10 500 000

11.613.483
79.64 I

(4 944 245)
1.513.184

18 762 062
547454.108

1982

18 639 287

10 000 000
(9 000 000)

382.946

(1.926 9891

(544 042)
60.133.457

(As Notas Explicativas sào partes integrantes das Demonstrações Financeiras)
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 1983 (Em cruzeiros)

(As Notas Explicativas são partes integramos das Demonstrações Financeiras I

DESCRIÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DE DEZEMBRO DE 1983 E 198?
(Em cruzeiros)

ReservasCapital
Realizado de Capital de Lucros

Saldo em 31.12.82 1 000 000
Coiteçáo Monetária do Exercício —
Aumento de Capital:
¦ com Integralização 9 117 054
• com Reservas 382 946
Reservas de Lucros
Lucros (Prpiuizos) do Exercício. — —
SXLDÕTM~31 ÒE DEZEMBRO DE 1983 10 500.000 11.613.483

.382.946
11 613.483

(382 946)

Lucros
(Prejuízos)

Acumulados
(1 926 989)

- (3 017.256)

1983 1982

('>44 042)
596 227

117.054

79 £>41
1 513.184

79641 (3.43ÍÕ62Í 18,762.06?

79 641
1 513 184

>.2 946
' 000 í >00

(1 926.989)
(544.04?)

(As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras )

1982
26 357 122

(10.042,148) (1 318 683)

190 798 814

33 427.619 2 848 800

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1983
Serviços Prestados  200 840 962

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(—(Impostos Incidentes

s/Serviços
RECEITA OPERACIONAL

LIOUIDA
DESPESAS OPERACIONAIS

Administrativas
Despesas c/Diretoria ..
Ordenados. Salários e
Encargos  20.503 843

Serviços de Terceiros .. 35 217780
Aluguéis  4.929.130
Despesas c/Veículos Cons.

Bens e Inst . 253.216
Despesas Divprsas  7JJ21J)48

SOMA
PESQUISA E

DESENVOLVIMENTO
Ordenados, Salários 0

Encargos  26.199 944
Serviços de Terceiros .. 29 323 350
Despesas c/Veículos Cons

Bens e Tns' i 311652

Despesas Diversas .
Amortização . ..

SOMA
DESPESAS TRIBUTARIAS

SOMA . .

(102 15.3 538) (19.269 635)

4.213 379
2250010

25.038 438
: ENCARGOS FINANCEIROS

LÍQUIDOS
Receitas Financeiras .
Despesas Financeiras
Variações Monetárias de

Obng e Créditos .
SOMA .

LUCRO (PREJUÍZO)
OPERACIONAL

RESULTADO DA CORREÇÃO
MONETARIA

LUCRO (PREJUÍZO) DO
EXERCÍCIO ANTES DO I R

PROVISÃO PARA O IMPOSTO
DE RENDA.

LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO
DO EXERCÍCIO

LUCRO FOR AÇÀO DO CAPITAL

1983
2,144 126

34.756.000
(93 735 074)

707.182
(707,182)

1982
842.402

(7.305 792)

3 611 092
6 240 308

6.569 435

258 014
(92.5131

894

SOCIAL
(As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras)

mÊÊummmmmmÊÊiÊÊÊmÊimmm

166 395

(5.630.586)
21 214 310

15 583 724

13.990.899

I 592 825

0.15

7 053

(7 053)

(1.544 042)

(.382.946)

(1 926 989)

(1.926.989)

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983
1 SUMARIO DAS PRATICAS CONTÁBEIS:

a) As Demonstrações Financeiras (oram elaboradas de acordo com o que determina a ei 6 404-76 t» as normas
vigentes da legislação do imposlo sobre a Renda

b) A empresa registra suas transações adotando o regime de competência.
c) A Correção Monetária do Ativo Permanente e do Patrimônio Liquido tem seu calcula |eí'o pela v c .: v *-.

valor das Obrigações Rea|ustàveís do Tesouio Nacional, sendo o saldo refletido no resultado do exercício.
d) A Provisão para o Imposto de Renda loi feita á laxa de 35%, 9 o montante incHjt*o valor dos incentivos Fiscats,

2. CAPITAL SOCIAL:
O Capital Social é totalmente privado e nacional sendo representado por 10 500 000 Ações Ordinanaf com -
valor nominal de CrJ 1.00 cada uma

MEMBRO
Amaro Lana" Jr

CONSELHO DE ADMINISTRAÇAOpPÊSiòÈNrr 
Antonio Maurício da Rocha

PRESIDENTE ADJUNTO
Miguel Maurício da Rocha Neto

MEMBRO
WôMçr C.A Hormann

Marcelo Pereira de Souza
(Superintendente de

Operações e Promoções)

DIRETORIA EXECUTIVA
"RESIDENTE EXECUTIVO

Miguel Maurício (ia Rocha Neto
Fernando C Marques lisijòa
(Vice-Presidente Executivo)

Consultor Especial
Luigi Fomom

CORPO EXECUTIVO
Luiz Carlos M. Gutma'."i)'s
Consultor da Presidência
Jose de Lima Barcelios
Emani P L. de Azàmbuja

Contador ¦ CRC. SP 87.646

Maurjce Ktotz
{Superintendente de

Planejamento e Finanças)

Consultor Especial
M.guel L. Bonomoietz

TSE ¦ TÉCNICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S A
C.G.C. 50.591 387/0001-76- Av. Paulista, 2313 Bela Vista Tel.: 881 8811

Sào Paulo ¦ SP.

RELATORIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas,
Cumprindo determinações legais e dispositivos estatutários, submetemos á apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras relativas a
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1983.
Neste exercício a empresa, especializada em projetos básicos e do detalhamento, loi '«dimensionada para a com ntnia recess » a em «..»
o Pais está vivendo, mantendo-se entretanto, o corpo técnico e administrativo necessário e suficiente para atender orontaroer-e a '6' rr.a-
da do desenvolvimento que esperamos seja breve
a diretriz anteriormente estabelecida de capitalização da empresa loi plenamente atingida conforme atestam os números do balanç • •; ,•>
indicam ótima liquidez
A diversificação de projetos, a busca de tecnologia de ponta e maior agressividade no mercado externo, têm sido e continuarão sen "
fatores preponderantes no planejamento da TSE
Gostaríamos na oportunidade, de agradecer a todos os nossos colaboradores desde o '«ais modesto ao mais qualificado, toda a dedica
çâo e es'o»ço, sem os quais não teríamos obtido os resultados abaixo , , ^

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983 E 1982 (Em milhares de cruzeiros)

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE

Caixa, bancos e títulos negociáveis
Clienti 
Adiantamentos a fornecedores ....
Pagamentos antecipados
Outras contas a receber  .

Tota* to ativo circulante
ATIVO PERMANENTE

Investimentos
Participações em outras empresas

In ! ntizado (cust> corrigido)
Móveis, utensílios e outros
Maquinas e equipamentos
Intangíveis  

Depreciação acumulada
Total do ativo permanente .
Total do ativo

1983
652.199

1.729.895

37.312
8 617

2 428 023

70.018
112 501
137,375
319.894

_ (?0 SKMJ.
249.217

2.677.240

1982
75.823

498.189
220

52
4.204

578 488

89

31 041
28 172
55 180

114.393
(22.051)
92.431

670.919

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983 E 1982
(Em milhares de cruzeiros)

RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇOS
Menos - Imposto sobre serviços .

CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS
Lucro Bruto ... 

DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS
Lucro operacional

RECEITAS FINANCEIRAS. LÍQUIDAS DE DESPESAS
CORREÇÃO MONETARIA DO BALANÇO
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 
LUCRO POR AÇÀO DO CAPITAL SOCIAL NO FIM DO EXERCÍCIO

1983 1982
4.201 373 1.614.246
(152.535) (48.281)
4048.838 1 565.965
(1.716.956) (1.001.761)
2.331.882 " 564.204
(861.505) (419 797)
1.470377 " 144.407

268 268 45 500
(499 615) (127 862)

1.239 030 " 62.045

1.239.030 62 045
Or J 5.434 Cr$0;54i?

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

Subcontratantes e fornecedores
Salarios e contribuições sociais
Contas a pagar
Impostos e taxas a pagar
Adiantamentos do clientes

Total do passivo circulante

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital 
Reservas de capitai
Reserva legai
Lucros acumulados

Tolal do patrimônio liquido
Total do passivo

1983
184.474
11-21 3

12.145
49..' ¦'
18.200

37 7329

228.000
357.000

45 600
1 669.311
2,299.911
2.677.240

r-: oco'12 428

186 044
413.472
670.919

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 1983 E 1982(Em milhares de cruzeiros)

ORIGENS DOS RECURSOS
Operações

Resultado liquido do exercício
Itens que não representam movimentação de capital

circulante:
Depreciação ;......,,.
Correção monetária do balanço
Outros

Baixas do imobilizado
APLICAÇÕES DE RECURSOS.

Adições em investimentos
Adições no imobilizado

AUMENTO NO CAPITAL CIRCULANTE . .
REPRESENTADO POR

Variação no ativo circulante
Variação no passivo circulante
Variação no capital circulante liquido

1983

1.239.030

17.440
499.615

8.408
1 764,493
_ 18.670

1 783 163

53.511"53.511

W29~6S2
1 849 534

119.882
1 729 652

1982

62 045

7 849
127 862

2 254
200 010

3.332
203 342

52
5 206
¦¦ 258

198084-

281,127
80 043

198 084
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983 E 1982

(Em milhares do cruzeiros)
Capital Reservas Reserva Lucros Total Total
Social de Capital Legal Acumulados 1983 1982

SALDOS EM 1" DE JANEIRO 115000 112.428 186044 413.472 177 701
Aumento de capital  113 000 (112 428) (572) —
Correc.'io MonetSria 357.000 290 409 647.409 173.726
t itcro iiquido do exercicio 1.239.030 1 239.030 62.045Reserva Legal — —_ 45.600 (45.600) —
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO  228 000 357 000 45 600 1~669.311 2.299.911 413 472

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983
SUMARIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
a) As Demonstrações Financeiras loram elaboradas de acordo com o que determina a Lei 6 404/76 e as normas vigentes dalegislação do imposto sobre a Renda,
bi A en presa registra suas transações adotando o regime de competência
ci A Correção Monetária do Ativo Permanente e do Patrimônio Liquido tem seu cálculo leito pela variação do valor das Obriga-

çftes Reajustáyeis do Tesouro Nacional, sendo o saldo refletido no resultado do exercia.-
dl cita Operacional a receita Operacional inclui o valor de serviços prestados e è reconhecida co^tabilmcn-p corri base nos«¦'¦quintes p»tK e<1 mentos contãbois

• onfat« s de prestação de serviços, por -emuneraç&o global ¦ a receita e apropriada em tiase > progresso tísico com au/ação do iatido técniLO elatKjrado pelo engenhei' o responsável peta operação,f. ontiat >s de westaçã: de serviços por remuneração ' cost pius" ou reembolsáveis ,t -e -ita e apropriada a medida «..eOS custos Sâo incorridos
¦¦
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TÉCNICA NACIONAL DE ENGENHARIA S A.
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RELATORIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas,
Cumprindo determinações teyais e dispositivos estatulanos, submetemos à apreciaçao de v Sas as demonstrações
linanceiras rotativas ao exercício social encerrado a 31 de dezembro de 1983
Neste exercício, a TENENGE tez um granüa esforço a tim de liquidar seu endividamento a bancos, obietivo este pie-namente atingido
Foi feita também uma reformulação administrativa a fim de agilizar e descentralizar seu desempenho Foram criadas
na diretoria uma Presidência Executiva e trfts Superintendências;

Uma Superintendência de Administração que engloba as áreas financeira e administrativa
Uma Superintendência Comercial que engloba as areas de marketing, contratações e desenvolvimento comercial.¦ Uma Superintendência de Obras que engloba toda a área técnica e de produção.

Alem destas, lotam ainda criadas duas diretorias estatutárias de obras.
Foi também dada a TPT ¦ Tenenge Promoções e Tecnologia S.A , estrutura de Holding Administrativa para o macro

pianeiamento das empret- <* do grupo.
No campo técnico destaca - è rio ano de 1983 a contribuição da TENENGE no setor offsho'e de fundamentai i.t; •
lància para o Bratui tende- concluído com pleno êxito a construção, transporte e instalação da' staiaBrn i<
Namorado 2 e Cherne 1. que iMo contribuir significativamente para que a PETROBRAS a' 'i|a a ««•ta prog- imad i
500 mil barris/dia dé petróleo a curto prazo.
Prosseguem ainda em fase adiantada os serviços d» Hook-up (instalação e interligação dos mòdulr-s) das pta*af<-'masde Namorado 1, Namorado 2 e Cherne 1
Ainda no setor off -.hore a TENENGE-HEFREMA, empresa coliqada. receí>eii da PETROBRAS a ; -tar '«
bôncia de realizar o transporte o a insitilaçâo dos módulos das plataformas de G,ir< pa e 1 p< ¦ ,
pela primeira vez estflo • ondo executados por lima empresa brasileira
Gostaríamos na oportunidade ú*> agradecer a todos or> nossos colaborador»?'., desde o mais modesfo a
cado toda a dedicação o esforço i.en . quai-. nâo teriami>s obtido os resultados abaoo

o mais
A DIRF:

puaHi*
ro»iA

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983 E 1982 (Em milhares de cruzeiros)
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
Caixa, bancos e tilulos neqooàveis .
Clientes
Ferramentas e materiais de consumo .
Outras contas a receber
Adiantamentos a fornecedores
Pagamentos antecipados

Total do Ativo Circulante......

REALIZAVEL A LONGO PRAZO:
Clientes - cauções de obrar.
Depósitos para incentivos fiscais
Outras contas a receber e seguros antecipados ,

Total do Realizável a Longo Prazo .. .

ATIVO PERMANENTE.
Investimentos

Investimentos ,
Investimentos incentivados
Rellorestamentos

Total de Investimentos

Imobilizado (custo corrigido)
Imóveis e Instalações . .
Maquinas e equipamentos
Móveis, utensílios eoutros
Construções em andamento

Depreciação acumulada
Total do Imobilizado .
Total do Ativo 

1983 1982
ROM 1-14 958.368

38 024 322 17.829.748
756 588 1 582.359

637 797 535 242
940 50 714

838 454_ 515. 721•49.272.245 21.472,152

1049 033 64 7.623
333 990 7 857

1.084.418 103.760
467 441 759.240

1151344 319 956
3.647 30 7 04 7

806 89? 589 166
1 961863 1.216.169"

8 757.717 981934
22 238 762 8 902 105

314 576 1,203,757
1.519 _2.428_875

34.312.574 "l3 516 671

(16.964 805) (5 654,837)
17.617.769 " 7"86i.834
71.319 338" 313ffl39£

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

Empréstimos
Financiamento-, de equipamentos- .
Subcontratantes .
Fornecedores .
Salários e contubuições sociais .
Adiantamento'- de clientes ......
Contas a pagar
Provisão para Imposto de Renda

Total do Passivo Circulante .

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.
Empréstimos  
Financiamentos de equipamento-
Credores Diversos
Provisão para Irnposl de Renda

Total do Exigivel a Longo Prazo

PATRIMÔNIO LIQUIDO'
Capital
Reservas do Capital
Reserva Legai
Lucros acumulados

Total do Patrimônio 1 íquido
Total do Passivo . 

1983

1 ?89 574' .908 280
?',*> 05;
308 727
264 310
714.94 1

1 311 :o;
9 592.217

3 425 080
2 v>5

6 022 728"9 
450,363

9 000 000
14 735 446

1.800 OOO
26 741.317
52276.758
71 319 338

1982
1.9' • K

409 771
224 4M5

1 063 188
V338 373

20.224
334 4 71

1.524.071
6.925.557

1.898 6*4
1.17.') 023

1 .: . .
2,679 540
5,75267$

3 V ) 000
3 308.423

670 000
11.302.7 34
ÍB 63 '16?"
31 309 395

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983 E 1982
(Em milhares de cruzeiros)

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA OS ANOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983 E 1982 (Em milhares de cruzeiros)

RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇOS .
Menos ¦ Imposto sobre serviços ..

CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS .
Lucro Bruto

DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS .
DEPRECIAÇÕES

Lucro Operacional
VARIAÇÃO CAMBIAL
DESPESAS FINANCEIRAS, LÍQUIDAS DE RECEITAS  
CORREÇÃO MONETARIA DO BALANÇO
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA 
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
LUCRO POR AÇÃO DO CAPITAL SOCIAL NO FIM DO EXERCÍCIO
AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NA DATA DO BALANÇO (EM MILHARES DE AÇÕES)..

1983 1982

103 587.135 52 381.006
(372.737) _ (387J54)_

103 214 398" 51.994,652
(64 711 968] (34 629 84JJ
38.502.430 17 364 811

(5 042 004) (1.890.555)
_L1J66.503] (618 085)

31.593.923 14,856,171
(2 294 777) (1 786 593)
(2.952.636) (2 105 512)

_05.532^83^ J2 076 138)
10.813.727 8 887.928"

• (4 654 522) (3.243 303)
6.159.205 5-644.625

Cr$ 0,68 CrS 1,685
9 000 000 3 350 000

ORIGENS DOS RECURSOS
Operações

Resultado liquido de evccic-io 
Itens que nâo representam movimentação te Capital CircMante

imposto de Renda a k 30 prazo
Depreciação
Correção monetária .10 balanço  
Va'*açdo cambial e cfroçío monetária de empréstimos

e financiamento-- a lonql prazo

Financiamentos de flulpamen* s » empréstinJ a longo prazo
Outros

APLICAÇÕES DE RECURSOS
Adições ao Imobilizado
Adições em investimentos
Transferência do exiçjivel a longo prazo pa-a p Circulante
Aumento no realizável a longo prazo
Dividendos distribuídos .

AUMENTO NO CAPITAL CIRCULANTE
AUMENTO NO CAPITAL C tRCULANTE REPRESENTADO POR:

Vatiaçâo no ativo circulante 
Variação no passivo circulante
Variação no capital cm utante liquido ... 

1983 1982

6 159 20' 5 644 625

3 343 'B8 2 679 540
866 !x 618 08 5

1: 53. > 1 076 138

3 336 399 77"- 535
30 238 078 11 793 923"

1 864 956
671.257 __ 1 952_

30 909 335 i3~660.S3t"

268.393 1.083.162
235.668 '8 ('-5

2.982.956 1.2-8 409
1.381.013 360.753
907.873 428.905

_5 775 903 _ 3 189J? 14
25.133.432 10 471 517

27,800 093 12 736.956
666 661 2 265.439

25 103 432 10,4 7_1,61 £
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983 E 1982

(Em milhares de cruzeiros)
Capital Reserves Reserve Lucros Total Total
Social de Capital Legal Acumulados 1983 1982

SALDOS EM 1? DE JANEIRO  34550.000 3 308 428 670.000 11 302.734 18.631.162 6 978.741Aurnentode Capital  ¦ 5 650 000 (3308 428) (2.341,572} -
CorregSo MonetAna do Patriminio  14 356.404 1.049,078 12.009 740 28.015 222 6 403 352Acr6scimo ern Reflorestamentos  379 042 33 349CrOdito do Incentives Fiscais  379 0 4 _
Divldendos  (907 873) (907 873) (428 905)
Lucro iiquido do exercicio  6.159 205 6 159 205 5 644 625Reserva Legal  00 922 (80 922) —
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO .. . £000.000 14 735 44§_ 1.800 000 26.741.312 52 276 758 18.63' 16?

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983 E 1982 (Em milhares de cruzeiros)
(1) SUMARIO DAS PRATICAS CONTÁBEIS:

An principais práticas contábeis para a elaboração das demonstrações financeiras sflo descritas a seguirTítulos negociáveis sflo avaliados ao custo acrescido pela parcela do rendimento auferido até a data do balanço.Ferramentas e materiais de consumo sâo avaliados ao preço de custo ou mercado, dos dois o menor Os valoresde custo dos materiais de consumo sáo determinados pelo método do preço médio.
Os resultados de contratos com prazo de execução superior a um ano s3o apurados com base na porcentagemexecutada, a qual e determinada pela relaçáo entre custos incorridos o custos totais estimados.Investimentos permanentes sáo avaliados ao custo monetarlamente corrigido. As aplicações em reflorestamen-tos sáo acrescidas de seis por cento ao ano. calculados sobre os valores anuais corrigidos
Imobilizado e registrado ao custo monetariamenle corrigido. A depreciação è calculada pelo método linear àsseguintes taxas anuais edifícios - 4%, equipamentos de obras eveicuios • 20% e outros • 10%.Imposto de renda e provisionado sem redução para aplicação em incentivos fiscais, debitado ao resultado doexercicio, incluindo a parcela pagâvei a longo prazo, computada sobre as receitas diferidas para fins de tributação

pelo imposto de renda, mas reconhecidas no resultado do exercido.
Os eleitos da inflação sáo reconhecidos com base na variação do valor da ORTN, mediante a correção monetáriadas contas do ativo permanente e do patrimônio liquido, sendo o saldo refletido no resultado do exercício.Os financiamentos de equipamentos sáo atualizados i colação da moeda na data do balanço ou pela variaçãon.i valor da Obrigação Reaiustavel do Tesouro Nacional, conforme aplicável, a débito do resultado do exercício.

(2) FINANCIAMENTOS DE EQUIPAMENTOS:
Os financiamentos compõem-se como segue

Vencimento tm moeda Em moeda Total

A sociedade em 31 12 83, linha em carteira e compromisso de compra de Obrigações Reajustaveis do Tesoufo Na
cional (ORTN). com llâusuía de variação cambial, em valores equivalentes ás dividas em r-ioeda estrangeira

(3) FIANÇAS BANCARIAS E OUTRAS RESPONSABILIDADES:
Na data do balanço a situação de lianças. desconto e gafantias era a seguinte, (em m'ihares ue cruzeiros'

1983
16 428.372

256.570

1982
'.846 323

1 - 391

Fianças bancánas em garantia de concorrência de execução de obras .
Financiamentos paracBripra de bens com garantia fidcoáriato valor dos bens

em garantia e superior au saldo dos financiamentos)

(4| DESTINAÇÁO DOS LUCROS
Dos lucros acumulados. Cr$ 1 264 554 serão destinados para aumentar o capital social, em de. sáo a ser apr

vada em Assembléia Geral dos Acionistas,

PARECER DOS AUDITORES

1984
1985
1986
1987
1988

Em moeda
Nacional

35 027

Em moeda
Estrangeira

1 254547~87lW
878893
878 893
788.401

3.425 080
4679 627

1.289 574

3 425 080
4.714.65435.027

Esses financiamentos estão sujeitos aos seguintes encargos'
Em Moeda Estrangeira Juros de 9,65% a 10% ao ano, 0,75% a 1,25% acima da LIBOR ou 2,65% acima da PRIMERATE. mais comissão de 0.5% a 0,75% ao ano.
Em Moeda Nacional Juros de 9% ao ano mais correção monetária com base na variação de ORTNs.

Aos Senhores Acionistas da
TENENGE • Técnica Nacional de Engenharia S A
Examinamos os balanços patrimoniais da TENENGE • TÉCNICA NACIONAL DE ENGENHARIA S A levantados

em 31 de dezembro de 1983 e 1982 e as respectivas demonstrações dos resultados, das mutações no patrimôn o i- -
do e das origens e aplicações de recursos para os anos lindos naquelas datas Os nossos exames foram efetuado^ Je
acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas e, consequentemente incluíram as provas nos registros con-
tabeis e outros procedimentos de auditoria que julgamos necessários nas circunstâncias

Em nossa opiniflo. as referidas demonstrações financeiras refletem com propriedade a pos çáo linanceita da
TENENGE - Técnica Nacional de Engenharia S a em 31 de dezembro de 1983 e 1982 e o resultado das suas operações
e as ongens e aplicações dos seus recursos referentes aos anos findos naquelas datas, de acoruc- com os princípiosde contabilidade geralmente aceitos, aplicados em bases uniformes
São Paulo. 21 de fevereiro de 1984
ARTHUR ANDERSEN S/C • CRC SP-123
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Hora da verdade
Os Senadores c Deputados Federais

reiniciam, hoje, na prática, mais um
ano de trabalho legislativo, cm meio a
acirrado clima de debates partidários
quanto ao destino institucional do Bra-
sil nos próximos anos. Hssa legislatura
será responsável — como dividendo
readquirido com o processo de abertura
democrática — pelo futuro político do
Brasil. No Congresso Nacional, a Na-
ção jogará a sua sorte.

Geradora de crises traumáticas em
nossa História, a sucessão presidencial
desembocará nas Casas Legislativas car-
regada de passionàlismo e pressões das
mais diversas origens. E será ela o
estopim daquilo que líderes da oposição
lá anunciam como a Batalha do Con-
grésso, encarada como um "corpo-a-
corpo" parlamentar.

¦ ¦ ¦
O poder que o Congresso Nacional

detém, neste momento histórico, lhe íoi
outorgado pelo processo político de
negociações em torno da distensáo lenta
e gradual do Governo Geisel e reafir-
mado nas urnas livres de 15 de novem-
bro de 82. Portanto, os políticos brasi-
leiros que readquiriram a maioridade
democrática devem ter compromisso,
apenas, com suas consciências e com os
reclamos do povo eleitor, que os colo-
cou como seu representante em Bra-
sília.

Os 5 partidos políticos do País têm,
portanto, a obrigação de procurar tri-
ihar o caminho do entendimento e da
negociação, afastando os radicalismos
minoritários de todos os mati/.es. Por
pura questão de coerência. O eleitorado
de 82 votou no equilíbrio e na solução
pacífica da crise econômica e institucio-
nal do Brasil.

Mau tempo
A previsão do tempo poluico até o final

do mês e de chuvas e trovoadas, com fortes
pancadas sóbre o Planalto Central do País.
Com novas e sucessivas declarações de Mi-
nistros, alimentando o debate sucessório no
coração do Governo, voltam a se definir
rotas de coliwo no Ministério Figueiredo.

O mau tempo terá também reflexos no
Congresso Nacional e nas candidaturas presi-
denciais do PDS, via indireta.

Mais uma
O Deputado Hugo Mardini (PDS-RS) se

encontra, hoje, em Brasília, com o Vice-
Presidente Aureliano Chaves para pedir o
apoio do presidenciável a sua Emenda Cons-
titucional que propõe: um mandato de tran-
siçáo de um ano, proibição da reeleição do
Presidente Figueiredo e eleições diretas tá
para as prefeituras das capitais, áreas de
segurança e estâncias hidrominerais.

Se Aureliano recusar a tese. Mardini
prosseguirá sua busca de adesão sucessória.
Já que para atrair o Congresso Nacional, a
Emenda Mardini inclui; a extinção das exi-
géncias do TSE para os pequenos partidos; o
fim do decreto-lei; a volta da competência
para legislar sobre finanças; e o término do
decurso de prazo em aprovação de projetos.

Cheia de atrativos, a Emenda Mardini
chega a cena já ocupada por muitas outras,
como a Dante de Oliveira, a Nelson Marche-
zan. a Leitão de Abreu, sem falar nas que
restauram o parlamentarismo no Brasil.

E nós só temos uma Constituição para
emendar.
Declaração de voto

Dos 26 deputados federais do PDS de
Minas, apenas oito se manifestaram a favor
da realização de eleições diretas, ainda cm
84. para a Presidência da República e para as
Prefeituras. Assim, fica-se sabendo que a
Emenda Dante de Oliveira contaria com os
mesmos oito parlamentares do partido do
Governo, nas gerais. Mesmo assim com uma
ressalva: eles náo aceitam apenas as diretas ja
para a sucessão de Figueiredo e querem
outra emenda, mais ampla, que contemple

LANCE-LIVRE-

• Com sua posse como Ministro da Agricul-
tura. Nestor Jost passa a ser um dos nomes
do PDS gaúcho na sucessão de Jair Soares.
Estão no páreo: o Senador Carlos Chiarelli,
os Deputados Nelson Marchezan e Pratini de
Moraes, e Jost.
® O (íoveniador Franco Montoro considerou
uma "feliz coincidência" a data da votação

outras reformas, e diretas e;n todos os níveis.
São oito votos para Emenda Marchezan•

leitão, na melhor das hipóteses

Desunião
O Deputado Albérico Cordeiro, partici-

pante do encontro do Grupo Pró-Diretas
com o Governador Tancrcdo Neves, criticou
duramente o Ministro da Justiça, Abi-Ackel,
por tentar na surdina prejudicar o trabalho
de consultas desenvolvido pelo líder Nelson
Marchezan junto a bancada do PDS.

O Ministro da Justiça náo deve con-
tnhuir para uma desagregação maior do
Partido. Ele de\e se unir ao Ministro Leitão
de Abreu e ao líder do PDS para buscar uma
saída política para o país.
Reaproximação

O Deputado Sebastião Nerv (PDT-RJ) e
o Governador Leonel Brizola se reconcilia-
ram, na madrugada de domingo, na pista da
Passarela do Samba, em meio ao desfile da
Caprichosos de Pilares. Nery juntou-se ao
grupo do Governador e ficou silencioso. Foi
Brizola quem o puxou para dentro da roda
— onde estavam o Prefeito Marcelo Alencar
e o Deputado Paulo Ribeiro — enquanto
explicava aos jornalistas por que decidiu
construir o Santbódromo:

Se não tivesse feito já. a obra náo iria
sair nunca. F. se deixássemos para o próximo
ano, só com as arquibancadas móveis gasta-
riámos mais de CrS 15 bilhões, por causa da
inflação.

Nova teoria
O psiquiatra brasileiro Zacaria Borge

Ali Ramadan. professor da Faculdade de
Medicina da USP. acaba de ganhar o Prêmio
Karl Jaspers de psicopatçlogia com uma
teoria que certamente vai provocar protestos
náo só entre os especialistas, mas sobretudo
entre as feministas.

Ali Ramadan, estudando a fenonjcnolo-
gia da histeria, concluiu que a doença —
resultante da dificuldade do indivíduo de
organizar os dados de sua própria conscién-
cia — aparece muito mais entre as mulheres
que nos homens, t: que as mulheres sáo
quatro vezes mais histéricas.

O estudioso paulista atribui esse quadro
à repressão a que as mulheres sáo submeti-
das até hoje — em qualquer pais. regiáo ou
classe
Enigma

Sexta-feira, cinco da tarde O líder do
PDS na Câmara. Nélson Marchezan, deixa
apressado o Congresso. A porta encontra um
de seus vice-líderes, o maranhense Edison
Lobão.

Viste o discurso do Siqueira1 — per-
gunta Marchezan, sorrindo

E. diante da negativa de Lobão, sem
deixar de sorrir, Marchezan completa, en-
trando no carro:

Pois então veja.
O líder do PDS referia-se ao discurso

feito pouco antes na Câmara pelo Deputado
Siqueira Campos, atacando com violência o
envio de uma mensagem ao Congresso resta-
belecendo as eleições diretas.

Marchezan, o atingido, estas a sorrindo
era de nervosismo. Ou raiva.

Reincidente
O Ministro da Justiça. Abi-Ackel. con-

vocou, por telex, o secretário-gerai da
CNBB, Dom Luciano Mendes, para uma
reunião, quarta-feira, em Brasília, quando
lhe será comunicado estar o Padre francês
Anstides Camio acusado de ser o instigador
da morte de mais um pistoleiro na região de
Conceição do Araguaia.

A míormaçáo da convocação íoi dada,
ontem, em Sáo Paulo, por uma autoridade
da Arquidiocese, interessada cm eliminar o
elemento surpresa do Governo, antecipando
o assunto à imprensa.

da Emenda Dante de Oliveira ser 25 de abril,
dia da "Revolução dos Craves", em Portu-
gal, que completa 10 anos em fU.

Em 20 linhas, mas com mais de 100
assinaturas expressivas de artistas e intclec-
tuais pernambucanos, foi divulgado um do-
cumento a favor das eleições diretas. Entre
as assinaturas, encontram-se a do sociólogo
Gilberto Freyre e do escritor (ex-
monarquista) Ariano Suassuna, além do pin-
tor Joáo Câmara.

O Presidente Figueiredo viaja ao Rio Gran-
de do Sul nos dias 27 e 28 deste mês. Vai
inaugurar a duplicação da ponte sobre o Rio
Guaiba, em Porto Alegre.

O Diretor de Saúde do Ministério da
Marinha dá a aula inaugural da área de
Ciência e Saúde da UFRJ, dia 14, às 10'
horas, falando sobre o Brasil ante pcrspecti-
vas de ensino e pesquisa em áreas biomé-
dicas.

Pela segunda vez, este més, a casa de
Fernando Henrique Cardoso (PMDB-SP) *
abriu para diálogo com o PDS, na busca do
consenso. Dessa vei o senador paulista reuniu
Pauk> Egtdkt, Abreu Sodrê, Tbües Ramaiho
e Kuy Mesquita, além de dois jornalistas
potttkos. Fernando Henrique desmente acor-
dos em tomo d« chapa de Aureliano Chaves.

O ex-Presidente da OAB. jurista Ray-
mundo Fâtm), dará a aula inaugural de
abertura do ano letivo de H4 da Universidade
Federal Fluminense, as 14 horas da próxima
quarta-feira, no Cine Arte da UIT
Niterói

cm

Dilema
Constatação de políticos das regiões

Norte e Nordeste: no Colégio Eleitoral, na
via indireta para eleição do sucessor de
Figueiredo, eles têm 47% dos votos. Numa
possível eleição direta, os mesmos Estados
terão 7% dos votos dos eleitores

E perguntam: qual o motivo de -optar
pelas diretas?

Desembarca em Brasília terça-feira, para
uma visita de 8 dias, o General l-amberto
Bertolucci, Chefe do Fstado-Maior da Defesa
da Itália.

Nesta segunda-feira, às 19h30min, Fran-
cisco Gomes de Matos, assessor da Presidên-
cia da Confederação Nacional da Indústria,
vai abrir o ano letivo na Faculdade de
Administração e Finanças da UERJ com
uma palestra sobre o tema Resposta à Crise:
Renovação das Lideranças e das Organiza-
çôes Depois da aula haverá debates.

O ex-Governador Élcio Álvares, principal
figura do PDS capixaba, definiu-se em favor
da candidatura Aureliano Chaves e passou a
mobiliiar os quadros do partido para uma
calorosa acolhida ao presidenciável quando
ele visitar o Estado, dia 14. Álvares faz
questão, porém, de observar: "Continuo a
defender as eleições diretas".

A escritora e diretora da Biblioteca Nacio-
nal Maria Alice Barroso, em comemoração
ao Dia da Bibliotecária, falará nesta segunda-
feira sobre O Misterioso Gosto pela leitura,
no Núcleo de Documentação da UFF (Ave-
mda Bento Maria da Costa, 115, Jurujuba,
Niterói).

I m Opala preto, chapa 008, do Tribunal
de Justiça de Brasília, DF, foi visto estaciona-
do numa calçada da Rua Belford Roxo, em
Copacabana, nesta tarde de domingo, entre
as Ruas Felipe de Oliveira e Barata Ribeiro.

Financiada pelo jogo do bicho, a Escola de
Samba Mocioade Independente de Padre
Miguel foi coerente em seu enredo-84. "Ma-
mãe Fu Quero Manaus", exaltando uma
árvore genealógica de contrabandistas e
muambeiros Por coincidência ou náo, o
Presidente de Honra da Mocidade, Castor de
Andrade, recebeu o título de personalidade
do samba deste carnaval moreno.

NACIONAL

"Escândalo 
da

Mandioca" estaria nos EUA

JORNAL DO BIIASIL

Ex-maior do
*1

CTA prevê que
muito e fort(

i

vai ch o ver

nas regiões

Recife — O ex-Major José Ferreira dos
Anjos, que fugiu do Esquadrão de Cavalaria
Dias Cardoso, da Polícia Militar, no dia 22 de
novembro, foi para os Estados Unidos cm um
jatinho particular de um amigo seu Essa
afirmação foi feita, ontem, pelo advogado
pernambucano Gil Teobaldo de Azevedo,
amigo de Ferreira e que vem defendendo o ex-
militar em artigos publicados na imprensa, sob
a alegação de que o assassínio do Procurador
da República Pedro Jorge de Melo e Silva náo
foi planejado pelo oficial, mas por outra
pessoa, que terá seu nome revelado em pouco
tempo.

Gil Teobaldo de Azevedo afirmou que
Ferreira deixou o quartel não na madrugada
do dia 22, como informou a policia, mas às 23h
do dia 21. O Governador Roberto Magalhães
viajou para Brasília às 7h da manhã do dia 22,
sem nada saber. "Ele foi para a casa dc um
amigo, após pular o muro do quartel — disse.
— De lá, telefonou para vários amigos, plane-
jou a fuga e tomou um jatinho cm Rcciíc, fez
escala cm São Luís, e, somente às I5h do dia
22, deixou o Brasil saindo, de Bciem para
Miami, nos Estados Unidos"

Consulado confirma
Ferreira realmente tinha um visto especial

dc entrada nos Estados Unidos que lhe havia
sido concedido, há dois anos, segundo confir-
mou o Consulado Norte-Amcncano do Reci-
íe. tão logo cie fugiu, Com esse visto, segundo
o Consulado, o ex-major poderia ingresar em
território norte-americano, embora os serviços
dc imigração pudessem tomar conhecimento e
prestar as informações necessárias ao Brasil.

Segundo Teobaldo, o ex-major náo ficou
em Miami, mas se dirigiu a Nova Iorque, onde
se encontraria no momento Ele prometeu que
o ex-militar se apresentará à PM tão logo haja
o julgamento do fazendeiro Irineu Ferraz.

) C1U
auv

foi o mandante do crímc.
A existência, cm Miami, de uma boutique

pertencente à mulher dc Ferreira, Fátima
Ferreira, foi desmentida pelo advogado. Ele
disse que náo foi por causa dessa boutique que
Ferreira procurou os Estados Unidos, "mas,
por causa das ligações que tem lá pois fez
muitos cursos na América". Segundo o advo-

ainda não marcado, durante o aual o ex-major
pretende provar, através do advogado, quem

gado, Fátima Ferreira tinha negócios com uma
boutique dc Miami. que vende artezanato,
mas como compradora dc produtos no Biasil e
exportadora para os Estados Unidos.

Tendo fugido do quartel no dia 21, às 23h
e não no dia 22, ele alega que Ferreira não está
expulso da PM, porque o ato do Governador
só foi publicado no Diário Oficial do dia 22.
Por conta disso, prometem que Ferreira vai se
entregar como desertor e ser julgado como tal
por um Conselho de Justiçamento da PM
Somente depois disso é que poderia ser nova-
mente expulso, se for o caso, pois está convic-
to dc que, "até lá, será desmontada a farsa
desse júri que o condenou".

Interrogatório
O Juiz da 2' Vara Federal, Pctrúcio Fcr-

rcira, ouvirá, hoje. cm interrogatório, o pisto-
leiro Elias Nunes Nogueira, o topógrafo Hcro-
nides Cavalcanti, o funcionário público Jorge
Ulisses Ferraz e seu pai, Ulisses Ferraz Os
três primeiros, condenados como participantes
do assassínio do Procurador Pedro Jorge de
Melo e Silva, voltarão à Justiça, não mais para
responder pelo crimc, mas sobre as acusações
de tortura ao delegado da Polícia Federal
Moisés dc Lima.

O delegado, segundo os condenados —
forain corroborados pelo pai de Jorge Ulisses
— os torturou. Moisés moveu ação, acusando-
os dc calúnia c difamação, que começará a ter
andamento hoje, com o interrogatório. O
advogado Gil Teobaldo de Azevedo disse,
ontem, que Elias provará cm Juízo que está
surdo de tantos tapas que levou em um dos
ouvidos. A Policia Federal se defende dessas
acusações, alegando que Elias, mesmo sem
estar sendo supostamente ameaçado c tortura-
do, confessou a uma emissora dc televisão a
cxecuçáo do crime.

O processo de calúnia e difamação é
apenas um dos mais de 20 que abarrotam a
Justiça pernambucana, sobre o Escândalo da
Mandioca, como ficou conhecido o desvio dc
CrS 1,5 bilhão da agência do Banco do Brasil
no município de Floresta, entre 1980 e 1981.

Em 1982, no dia 2 dc março, o procurador
Pedro Jorge de Melo e Silva foi assassinado,
após haver oferecido denúncia contra 25 dos
implicados.

flageladas do Nordeste
Salvador — A partir desta semana e ate meados do

próximo mês vai chover fortemente, inclusive com trovoada*.,
em diversas regiões do Nordeste atingidas pela seca. A previsão
é do CTA—Centro Tecnológico Aeroespacial —- mesmo órefto
que previu com muita antecedência a ocorrência desses cinco
anos seguidos de seca na área.

No final de semana, choveu muito em Juazeiro, algatjdo
vários bairros do centro. Com precipitação pluviométrica de Kl
milímetros, a água inundou 50 casas somente no conjunto
habitacional Pedra do Lord Cerca de 300 pessoas estão
desabrigadas, recolhidas provisoriamente em casas que ficam
nas partes mais altas do conjunto recem-construido pela Caixa
Econômica Federal

O Secretário Estadual do Trabalho e Bem-Fstar Social.
Rafael Oliveira, ao lazer ontem um balanço de seus contatos
com a Sudene na sexta-feira, apresentou um quadro na seca na
Bahia: 247 municípios em estado de emergência, 88% do
território estadual atingidos c um total de cerca dc 6 milhões de
flagelados. Ele solicitou ao presidente da Sudene. Waltrida
Salmito. suplementação de verbas para atendimento às vitimas
da longa estiagem

A Sudene garantiu ao Secretário que as frentes de serviço
nas áreas secas, que atendem atualmente 270 mil trabalhadores
rurais, vão aumentar o alistamento este mês, chegando ao final
dc março com até 430 mil flagelados beneficiados.

Atualmente com 9% carros-pipa, a Bahia passará a ter
mais MM caminhões desse tipo nos próximos dias para atender a
demanda dc vários municípios atingidos pela seca. segundo o
Secretário Rafael Oliveira, que teve este pleito atendido pelo
Superintendente da Sudene, Walfrido Salmito.

Retirante em Alagoas

cobra os atrasados
Maceió — Mais de 10 mil flagelados da seca em Alagoas

ocuparam pacificamente três cidades no Agreste c do Senão
cobrando o pagamento dc seus salários, atrasados há do»
meses, alimentos Outros flagelados pediam para ser alistados
nas frentes de serviços. Os dois últimos pleitos eslao sendo
atendidos, mas quanto ao pagamento dos salários atrasados —
janeiro e fevereiro — tudo depende do Governo federal liberar
o dinheiro para a Sudene.

Perto de 7 mil 500 flagelados estão'cm Arapiraca, a
segunda maior cidade do Estado, vindos de municípios vizinhos."
Outros 1 mil 200 estão em Inhapi. no Alto Sertão, e o restante
em Piranhas, cidade na beira do São Francisco, no Alto Semi-
Árido. Suruagy autorizou a distribuição das chamadas "cestas
básicas", contendo 10 quilos de feijão e cinco dc farinha,
vendidas por CrS 6 mil, descontados no salário de CrS 15 mil 300
que cada alistado recebe por mês.

Sào Paulo — Ariovaldo dos Santos
I
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São Paulo -- Uma missa rezada pelo pároco da Igreja dc
Nossa Senhora do Carmo marcou, ontem, o 30° dia de ocupação
por ccrca dc mil famílias do terreno da Santa Casa, na Zona
Norte. Os líderes do Movimento por Moradia Filhos da Terra,
que coordenaram a ocupação, temem que todos sejam expulsos
pela Policia Militar, esta semana, mas prometem uma "resistên-
cia pacífica", ao estilo de Gandhi, líder religioso da Índia.

Na verdade, segundo Expedito Alfredo dos Santos, tudo >i
foi preparado para a expulsão, pois a diretona da Santa Casa de
Misericórdia já conseguiu duas liminares de reintegração de
posse da área, da ordem de 150 mil metros quadrados 

"Deva
semana, náo passa. Ou a gente fica aqui, que ê o que nOs
queremos, ou a gtnte voa,' acrescentou Expedito.

A única esperança das quase 5 mil pessoas, que. instaladas
em quase OÜ0 barracões de madeira e casas de alvenaria, ali se
encontram, ê que haja alguma definição mais favorável na nova
reunião marcada para hoje. Comparecerão membros do Movi-
mento Filhos da Terra e da Secretana da Segurança Pública e os
advogados da Santa Casa, além de assistentes sociais e tuncioná
rios da Prefeitura.

Até agora, apenas o Secrctáno da Habitação, José
Carlos Seixas, náo confirmou sua participação — reclamou
Expedito dos Santos, que cobra uma definição urgente fwr
parte do Governo do Estado. — Já há 5 mil famílias aqui e
ninguém ganha mais que CrS 170 mil (cerca de três salanos
mínimos) por mês. Acho que o Governador Franco Montoro
deveria fazer alguma coisa por nós.

Os ocupantes só admitem deixar o terreno, segundo ele, se
forem instalados numa outra área próxima.Ainda assim, haverá problemas, porque ouem cons-
truiu casas de alvenana náo quer. de jeito nenhum, desmancha-
Ias. Muitas estão, ainda, em construção, inclusive com a
contratação de pedreiros — disse Expedito.

Apesar do grande número de famílias, a missa foi assistida
por poucas pessoas (menos de 200), num altar improvisado
sobre uma camioneta, ao lado de uma cruz de madeira, no
ponto mais alto do terreno ocupado Entre cânticos e orações, o
Pároco da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Padre Raimundo
Lipski, pediu a todos que orassem pela "conquista parcial" e
pela náo violência.

Que a verdadeira justiça prevaleça — pediu ele, no
final, pouco antes de os membros do Movimento Filhos da
Terra se prepararem para assistir a um filme sobre o acampa-
mento de Ronda Alta (RS), num cinema também improvisado
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Cotnissfto Mestre sala e Total de

Ordem do desfile Bateria Samba Enredo Harmonia Evolugfto Conjunto rip frente Porta bandeira pontos Classiflcag&o

^Vcademicos de Santa Cruz 6 9 
~7~~1 

7 7 7 7 6 7 7 7 10 101 8°
Unidos do Cabugu __ 7__ 8 8 9~ 8 __7 7_ 10 111 7°

Caprichosos de Pilares " 10 7 9 9 _9_ 9 _8_ 8 8 10 9 120 6°

Beija Flor 10 9 T_ 7 10 9 10 9 10 9 9 10 127 5°

ImpSrio Serrano 10 9 8 9 9 9 9 10 10 9 128 40

Mocidade Independente 10 9 10 10 8999999 10 128 3° 

Portela 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 137 2°

Mangueira 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 aaiJ^aaHlliaiaaJ^IIIHIi

Mangueira derrota Portela no desfile das campeãs
Carlos Hungria

a ... ül&M. á-^a— ifi

Carnaval divide

cúpula do Estado

A vencedora do primeiro troféu Leonel Brizo-
la é a verde e rosa Estação Primeira de Mangueira.
Foram apenas dois pontos de diferença para a
Portela, segunda colocada. O terceiro lugar foi para
a Mocidade Independente de Padre Miguel. O
troféu será entregue dia 19, no Teatro Joào Cacta-
no, na Passarela ou em local a ser indicado pela
Associação das Escolas de Samba.

As torcidas da Mangueira e da Portela se
manifestaram, sem tumultos, nas arquibancadas
durante a apuração, que durou 40 minutos. Houve
atraso de 20 minutos para o início da contagem dos
votos. A arquibancada vaiou pela demora. No final,
a torcida da Mangueira — cm maiona — saiu em
bloco comemorando O blcampeonato.

Tensão
As urnas chegaram antes dos componentes da

mesa de apuração. Enquanto as torcidas da Man-
gueira e da Portela ensaiavam refrãos, outra guerra
se desenrolava nos bastidores: a da cobertura das
televisões, entre a Globo e a Manchete. Brigavam
entre fios, técnicos, repórteres, editores c reíleto-
res, deixando os membros da mesa tão iluminados
quanto aos passistas das escolas nos desfiles da
véspera. A tensão se propagou pelos dirigentes de
escolas e torcidas.

Logo no primeiro quesito apurado — bateria
— o segundo julgador, sebastião Vasconcelos deu
nota 9 à Mangueira c 10 à Portela, o que deflagrou
uma estrondosa vaia da arquibancada, o que au-
mentou a disputa e o clima já tenso. Carlinhos
Maracanã, presidente da Portela, passou a ser o
mais visado já que todos acompanhavam suas
rçaçôes, pois a Mangueira tinha um ponto a menos
que a azul e branca de Madureira. No quesito
seguinte — samba-enredo — a Mangueira voltou a
empatar e a disputa ponto a ponto foi acirrada.
Carlinhos Maracanã não se manifestou durante a
apuração e o presidente da Mangueira, Djalma dos
Santos, só apareceu depois do resultado. Zinho,
diretor da escola, acompanhou a apuração, deuan-
do para Pedro Paulo Lopes, diretor de escola, a
tarefa de preencher o mapa com a contagem dos
pontos.

Da mesa apuradora participaram o presidente
da Comissão de Carnaval e Vice-Governador do
Estado, Darcy Ribeiro; o presidente interino da
Riotur, Armando Aoad; o Secretário Estadual de
Esportes. Jorge Roberto da Silveira; o Secretário
Municipal de Tunsmo, Nestor Rocha; o Vereador
Carlos Imperial; Alcione Barreto, presidente da
Associação das Escolas de Samba, e o vice-
presidente, Luizinho Drummond; Tânia Fayal, di-
retora de Certames da Riotur; e Carlos César
Werneck, da Flumitur.

A torcida da Mangueira levou sua bateria e
tocava quando eram anunciadas as notas 10 Zinho
não duvidava da vitória de sua escola: "A Manguei-
rn está em estado de graça Não tinha pra ninguém,
esse ano é da Mangueira. Nenhum jurado teria
coragem de derrubar a escola."

Pedro Paulo Ixjpes. que teve a idéia da virada
na apoteose da Mangueira, atribuiu a vitória ao"trabalho de base da escola, introduzindo os mode-
los-diterentes que trouxemos este ano. sem ferir os
tradicionalistas", diz.

Algumas fantasias foram caras, mas era
necessário sair mais bonita. Ano que vem, vamos
estudar a criação de fundo para os sambistas, para
que ninguém fique de fora — afirma.

O presidente Djalma dos Santos estava emo-
cionado com o bicampeonato — já que a Mangueira
foi campeã do desfile de segunda-feira e agora do
supercampeonato:

E uma enorme emoção.
Darcy Ribeiro cumprimentou o presidente

tiizendo que "foi urna vitória bonita da Mangueira",
e marcou a entrega dos troféus de ouro, prata e
bronze aos três primeiros colocados para o dia 19,
em lugar a ser definido pela Associação das Escolas
de Samba Estão cotados o Teatro João Caetano e a
Passarela do Samba, "sem venda de ingressos".

Escolas decidem até

maio programa de 85
 Os presidentes das escolas de samba têm até

maio para decidir se o desfile do Grupo I - A no ano
que vem será novamente cm dois dias ou se volta
para um só, no domingo de carnaval. Se não
decidirem até lá. vale o regulamento da Riotur, que
prevê a descida das duas últimas colocadas domingo
e segunda-feira para o Grupo 1 B e a subida das
quatro primeiras colocadas desse grupo para o
Grupo 1-A. fazendo o destile em dois grupos de
oho escolas.

-• Pelo regulamento, então, a Unidos da Tijuca e
Unidos da Ponte, últimas classificadas de domingo e
segunda, passam para o i-B e a Unidos de Cabuçu.
Acadêmicos de Santa Cruz. Em Cima da Hora e
Unidos de São Clemente, as quatro primeiras do 1 •
B, sobem para o 1-A. Os presidentes, entretanto,
tém várias opções só que ainda não marcaram o dia
para iniciar as discussões.

- A Associação das Escolas de Samba está
dividida basicamente em duas alternativas que nào
incluem a da Riotur. A mais provável é a quemantém o desfile em dois dias, mas com oito escolas
por dia. em vez de sete. Só que, ao cootrino do
regulamento da Riotur, não desce nenhuma escola
para o Grupo 1-B, e sobem apenas duas deste grupo
para o 1-A. Ou seja, no próximo carnaval desfilam
pelo grupo principal as mesmas escolas dste ano
mais Unidos de Cabuçu e Acadêmicos de Santa
Cruz.

Para aprovar essa alternativa, os presidentes
têm um ótimo argumento: o som da Passarela, queíakou e falhou durante os desfiles de várias escolas.
Durante a apuração, cinco escolas, reclamaram
disso, dizendo-se prejudicadas.Esta é uma forma que agrada à maioria das
pequenas escolas e garante a permanência das já
consideradas grandes pela influencia de suas direto-
lias—- Vila ilha e Imperatriz — no grupo principal.
Isto porque a outra alternativa que div ide a Asso

Inação pttvr. a descida das seis últimas colocadas
.neste tatnaval — Unido» da Tijitca. Império da
1 uca t l n ii da litia e i mitos da Ponte Estauo

-íJc Sa c Vila Ivthci —- p.ii.1 o grupo l-B, do qual
sairiam apenas as duas pnmeiras cocadas para se

to ptoxiroy aw um desfile dc 10 escolas num
sd dia.

E no fim da festa, sempre haverá um jeitinho para caber nu táxi: elas merecem

Brigas, incêndio e 
gás 

afetara desfile

Bombas de gás lacrimogênico, incêndio em
uma das caixas de som. brigas sucessivas na pista
c até uma rápida chuva prejudicaram o desfile
das escolas de samba na disputa do supercam-
pconato, que só terminou ás 1 lh de ontem.
Mesmo assim, o público, que lotou a maior
parte das arquibancadas, cantou, pulou, aplau-
diu, vaiou e. no final, desfilou com a Mangueira,
como fez na manhã dc terça-feira.

Às I7h, horário previsto para o início do
desfile, garis da Comlurb ainda limpavam a
pista, com as arquibancadas vazias, à exceção da
do setor 5. Quase três horas depois, entretanto,
com a entrada da Unidos do Cabuçu, o público,
que já lotava quase todos os setores da Passarela
do Samba, despertou e foi, então, que começou
a grande folia.

Falsificação

Quem náo adquiriu ingressos não se deu por
vencido e uso de vários artifícios para entrar na
Passarela. Centenas de pessoas tentaram arrom-
bar o portão 13, na Praça da Apoteose, c a
Polícia Militar foi obrigada a reforçá-lo com
madeira e correntes. Enquanto isso, a Polícia
Civil detia duas moças que se faziam passar por

jornalistas, usando credenciais falsificadas e
prendia dois rapazes que. no setor 5, alugavam
por CrS 5 mil camisetas iguais às do Banerj.

No setor 1, da concentração, o pessoal da
geral forçou o portão dc acesso à arquibancada
para ocupar os poucos lugares que ainda resta-
vam A policia tentou impedir a invasão, mas
acabou liberando o setor, que foi ocupado cm
poucos minutos.

Na pista, além da grande disputa das esco-
Ias, houve também uma disputa paralela a dos
coletes de imprensa Muita gente implorava aos
jornalistas para "dat uma voltinha" com a
credencial e houve até quem oferecesse CrS 10
mil, "por duas horas de uso".

A exemplo do oue ocorreu nos desfiles de
domingo e segunda feira, o som voltou a falhar.
Desta vez, o problema começou após um inccn-
dio provocado por um curto-circuito em uma das
caixas dc som instaladas na torre de TV, durante
o desfile da Caprichosos de Pilares Bombeiros
do quartel central, dc plantão na Passarela,
agiram rapidamente c cm pouco tempo contor-
naram a situação,

Esse problema, aliás, nào foi o único enfren-
tado pela escola de Pilares, já há alguns anos

fadada ao azar Antes dc entrar na avenida, seu
patrono, o Deputado Fernando Leandro, 3gre-
diu a socos e pontapés Alcione Barreto, presi-
dente da Associação das Escolas dc Samba, a
quem culpava pelo fato de os blocos desfilarem
na frente de sua escola E já na concentração,
bombas de gás foram atiradas nos sambistas.
Tudo isso assistido pela platéia, que ora vaiava,
ora aplaudia, ansiosa para que o samba come-
çasse.

Quando a bateria entrou na avenida, a
empolgação tomou conta de todos e os proble-
mas foram esquecidos Nem mesmo a chuva que
caiu durante meia hora, já no início da manhã,
assustou o público que. naquele momento, se
deixava levar pelo rumo da Mocidade Indepen-
dente de Padre Miguel Mas os primeiros gritos,
de "é campeã," partidos de todos os lados,
surgiram quando a Portela pisou na avenida,
apresentando um desfile bastante superior ao de
domingo.

Com a entrada da Mangueira, entretanto, a
euforia do público aumentou ainda mais. Foi o
momento máximo do desfile. As arquibancadas
rapidamente se esvaziaram e tão logo a escola
atingiu a Praça da Apoteose, o povo invadiu a
pista para o desfile de volta.

Pugilato também teve seu destaque

O Governador Leonel Brizola liberou as
arquibancadas da apoteose para quem estava na
geral; os seguranças da Riotur — todos com a
camisa do Banerj — abriram a pista e a concen-
tração para amigos, parantes e afins. Com muita
gente estranha, o Desfile dos Campeões teve
cenas de pugilato, exibicionismo em exagero e
até bombas dc gás lacrimogênio Estas jogadas
pela Polícia Militar contra sambistas da Capri-
chosos dc Pilares.

Em meio às muitas confusões, o filho do
contraventor Carlos dc Andrade e Silva, o
Castor de Andrade — Paulo de Andrade, o
Paulinho — agrediu sem que se saiba por que o
cinegrafista Maurício de Oliveira, da TV Globo.
Os seguranças do Banerj correram para contor-
nar o problema e tirar "o garoto do Dr. Castor
daquela confusão". Isto tudo sem que os verda-
deiros sambistas participassem dc qualquer
briga.

Bombas
O desfile já estava tumultuado com a dtscus-

são sobre os blocos, o diretor de carnaval da
Caprichosos de Pilares. Fernando Leandro, já
havia agredido o presidente da Associação das

Escolas de Samba, Alcione Barreto, quando
caiu um dos tapumes que separa a concentração
— onde estava fazia cinco horas a Caprichosos
dc Pilares — da Avenida Presidente Vargas.
Segundo os policiais-militares, "derrubaram o
tapume"; segundo sambistas da Caprichosos,"ele caiu".

Com a concentração invadida, os policiais
militares jogaram bombas de gás lacrimogêneo.
Segundo algumas pessoas, foi pó químico.

Foi um tumulto: muitos correram, todos
gritavam e os ânimos dos diretores da Capricho-
sos de Pilares ficaram mais exaltados com todos
achando que "era contra a escola, que tinha
protestado contra os desmandos da Riotur".

O Comando da Polícia Militar negou que os
policiais de serviço na Marquês de Sapucaí
tivessem " esse tipo de equipamento" Negavam
não só ter sido bombas de gás lacrimogêneo,
como o pó químico. Isso é contestado por toda
uma ala de palhaços da Caprichosos de Pilares,
cuios componentes afirmavam "que meus olhos
arderam; se foi com isso ou aquilo, náo sa-
bemos".

— Náo fui informado de nada e meus
assesores náo ine trouxeram nenhuma noticia

neste sentido — dizia o Governador Leonel
Bnzola

No Setor 13, onde estava o camarote do
Governador lxonel Bnzola, os secretários de
Polícia Civil (Arnaldo Campana) e da Polícia
Militar (Coronel Nazareth Cerqucira) foram
encaminhados pela Riotur para um camarote
que "estava vazio". Ambos se acomodaram,
com amigos Alguns minutos depois chegou o
dono do camarote, que o havia comprado Nova
confusão Foi resolvida pelo Governador Leonel
Brizola, que pediu desculpas pelo erro. liberou o
camarote para verdadeiro dono e chamou os
seus secretários para o seu próprio camarote

Quando todos discutiam no meio da pista,
antes da entrada da Caprichosos de Pilares, o
cincgrafista Maurício de Oliveira, do Canal 4,
filmava junto com o repóner Sérgio Brandáo
cenas das muitas discussões na pista. Sem que se
saiba por que, o filho de Castor de Andrade
passou junto ao cincgrafista e colocou a mão na
frente da lente da câmara. Maurício protestou e
recebeu um soco e um pontapé. Reagiu, mas
rapidamente chegaram os seguranças da Riotur
para impedir "que a briga continuasse".

Desfile de blocos é causa de briga

Com o número de figurantes e ritmistas
reduzido à metade, sem alegorias e abre-alas, os
blocos de enredo foram ontem, durante o desfile
do supercampeonato das escolas de samba, sem
que tivessem a menor culpa, motivo de confu-
sáo, discussões, jogo de pressões e de, pelo
menos, duas violentas brigas no centro da pista
da Passarela do Samba.

Os principais protagonistas do caso foram,
de um lado, Fernando Leandro, deputado esta-
dual do PTB, presidente da comissão de carna-
vai da Caprichosos de Pilares — que se dizia
prejudicado com a entrada de dois blocos antes
de sua escola; e de outro, Alcione Barreto,
advogado, presidente da Associação das Escolas
de Samba, para o deputado, o "limpador de
sapatos de Darcy Ribeiro" e o responsável por
ter permitido, sem consultar as escolas, a entra-
da dos blocos.

Discussões
Na verdade, ninguém, ontem, na Passarela,

sabia a que horas os blocos iriam desfilar. Nem
mesmo o presidente da Riotur, Armando Aoad,
ou o Vice-Govemador Darcy Ribeiro. Há 18
anos eles saem antes das escolas e assim estava
marcado até que, na véspera do desfile, resol-
veu-se transferi-los para depois das escolas. Os
blocos recusaram "Vai todo mundo embora
depois da Mangueira, e juvenil não joga depois
de profissional", diziam seus dirigentes Acaba-
ram mesmo, desfilando entre a Unidos do
Cabuçu e a Caprichosos de Pilares

Desde cedo a confusão estav i formada Os
órgãos de comunicação aminuavam de véspera,
que blocos sõ sainam apôs o desfile das
escolas de v.mba. Mas os coordenado|*i do

carnaval pretendiam mesmo que eles desfilas-
sem antes das 17h, horário marcado para o início
do supercampeonato. Darcv Ribeiro informava
que desde às 15h a pista de desfile estava à
disposição dos blocos e que assim ficou até por
volta das I9h30min sem que fosse utilizada.

Mário Silva, da Federação dos Blocos do
Estado do Rio de Janeiro, negava a cessão da
pista: "O Canannhos de Laranjeiras estava
desde as 17h30min na entrada da concentração e
os seguranças da Riotur diziam que tinham
ordens de não deixar os blocos entrar".

Para resolver a questão, os dirigentes dos
blocos Canarinhos de Laranjeiras e Flor da
Mina do Andaraí fotam discutir o assunto por
volta das 18h30min com Darcy Ribeiro, no alto
do Museu do Samba. Ah começaram as primei-
ras discussões. Os blocos informavam que náo
desfilariam de forma alguma depois da Man-
gueira, porque "iam desfilar só para o concre-
to". Salvador, do Canarinhos, garantia que o
presidente da Riotur, Armando Aoad, tinha
dado a palavra de que os blocos desfilariam
antes Houve protestos, ameaças, gritaria e até
reclamações políticas. Timbo, também do Cana-
rinhos, dizia que nem no auge da ditadura os
blocos hav iam sido tão desprestigiados. Nad3 se
resolveu Os dirigentes dos blocos saíram afir-
mando que iam entrar na pista. Mas quem
entrou mesmo, logo depois, foram as escolas de
samba Acadêmicos dc Santa Cruz e Unidos do
Cabuçu

Pouco tempo depois voltaram os diligentes
dos bkM i- Agora, acompanhados do presidente
dit Associação das Escolas de Samba, Alcione
Barreto e deu seu v Luís Pacheco Drumond
o Luisinbo d.t Imperatriz. Voltaram em fila

indiana e assim subiram ao alto do Museu para
uma conferência de alto nível".

Depois de muita discussão, ficou definitiva-
mente decidido que os blocos sairiam entre as
escolas, com 45 minutos cada uma para desfilar.
Darcy dizia que as escolas de samba haviam
cedido o espaço e que o Flor da Mina seria antes
da Caprichosos, e o Canarinhos duas escolas de
samba depois. A resolução foi anunciada em
português e inglês, no sistema de som oficial
Mas a decisão nào era tão definitiva assim. Os
blocos acabaram saindo um após o outro, antes
da Caprichosos. Flor da Mina entrou por volta
das 22h. mas antes que entrasse, a primeira
briga já havia ocorrido.

Fernando Leandro, o Deputado da Capri-
chosos. agrediu com um soco no rosto e um
pontapé o advogado Alcione Barreto.

Os blocos
Mair e Salvador Grosso, presidente do Flor

da Mina, se cumprimentaram. Náo havia pro-
blema entre blocos e escolas. O bloco veio sem o
seu abre-alas e sem a maiona das alegorias

O Flor da Mina náo veio bem, desfalcado e
prejudicado pelo clima beligerante da avenida
O público não reagiu tão bem como no desfile
da manhã de domingo passado Veio melhor o
bloco de enredo Canannhos de Laranjeiras,
campeão do gmpo 1-A de blocos (é seu 11°
campeonato). O Canannhos desfilou mais ale-
gre e contagiou o publico pot alguns momentos,
apesar de a porta-bandeira e o mestre-sala terem
faltado. V eio colorido e com cerca de fiOS- dos
seus integrantes. Chegou a receber palmas da
platéia, ate então impaciente com as mudanças
na ordem do desfile Os bKws. que entraram
por volta das 22h. só saíram da pista as 24h

Pode ser que o sucesso da festa faça com que tudo
cicatrize rapidamente, mas as fissuras deixadas pe!>>
Carnaval na alta cúpula do Estado do Rio de Janeiro
ficarão evidentes a partir de hoje. quando o Governa-
dor Leonel Brizola começará a definir as responsabili-
dades pela administração da Passarela do Samba

A Riotur pagou a conta e, obviamente, quer ter
agora o direito de ficar com a Passarela Já a Furtar:,
que terá mesmo de fazer a manutenção do Museu do
Samba, pretende usar a Praça da Apoteose para
promover espetáculos de danças, shows e bailes, única
forma de a Fundação arrecadar alguns recursos para os
seus demais projetos. Mas na Passarela deverão ser
instaladas também salas de aula e centros educacionais

Ocorre que a Riotur é uma empresa com partici-
paçáo de capitais privados (todos os grandes hotéis do
Rio de Janeiro estão entre seus sócios}, embora a
maioria das ações esteja em poder do Município, e não
pode transferir seu patnmõnio sem que haja alguma
compensação legal A Funarj está na área do Secretário
de Cultura, o Vice-Govemador Darcy Ribeiro, e as
escolas e os centros educacionais tanto poderio ser
municipais (sob a egide da professora Maria ''leda
Linhares) como estaduais (área da Secretária *1 ara
Vargas).

O troco
A questão náo é apenas burocrática Por mais que

o Governador diga que está tudo bem, ficaram evuten-
tes as desavenças entre o Secretário dc Turismo do
Estado. Trajano Ribeiro, e o Více-Governador Darcy
Ribeiro Durante a fase pré-camavalesca, coube a
Trajano Ribeiro apenas a tarefa de coordenar a venda
de ingressos para os turistas estrangeiros. Darcv res-
pondia pelo resto, até mesmo pela concessão de
credenciais de serviço na Passarela No pnmeiro dia de
desfile das grandes escolas, por ordem dc Brizola —
que não gostou da organização no dia da inauguração
—¦ o Secretário estadual de Tunsmo assumiu a coorde-
naçáo geral do Carnaval. No desfile de anteontem para
a escolha das supercampeás, as credenciais de serviço
que tinham sido assinadas por Darcy Ribeiro foram
substituídas por outras, com o timbre dc Trajano
Ribeiro. Ao Vice-Govemador, desta vez, restou a
escolha do jún. Darcy Ribeiro fez questão de presidir a
apuração dos votos dos jurados náo só porque esteve
pessoalmente envolv ido com todo o processo dc desfile
das escolas de samba mas também para náo abrir ainda
mais espaços para Trajano Ribeiro.

Os problemas internos da alta cúpula do Estado
do Rio certamente váo-se refletir também junto ao
PDT. Trajano foi candidato a deputado federal pcio
Rio de Janeiro, mas só conseguiu ficar entre os
suplentes. Brizola criou uma Secretana para ele (a de
Turismo e Esportes) que, por falta de recursos, muito
pouco tinha a fazer, a não ser controlar projetos que
normalmente eram executados por órgãos já existentes
do Estado, como a Suderj e a Flumitur Por causa da
coalizão com o PTB e o PMDB. Brizola teve que criar
novas Secretarias, e dividiu a de Turismo e Esportes em
duas, ficando Trajano com a primeira e o Deputado
Jorge Roberto da Silveira (PTB) com a segunda

Trajano Ribeiro, entretanto, náo tem um bom
relacionamento com a bancada de deputados de seu
partido Muitos o acusam de tentar ser um novo
Brizola, mas sem a capacidade dc liderança nem o
carisma do Governador Já o v;ce-governador tem a
simpatia de quase toda a bancada, mas pouca influência
sobre a máquina do partido, controlada inteiramente
por Leonel Brizola.

A culpa pelo (ato de algumas credenciais de
imprensa — falsificadas ou náo — terem sido usadas no
desfile por outras pessoas reconhecidamente náo lorna-
listas acabou recaindo sobre a equipe de Darcy Ribei-
ro. a ponto de sua assessora de imprensa, Beth
Carvalho, ter pedido demissão. Anteontem, muitas
dessas credenciais foram apreendidas e venficou-sc que
eram falsas (do lado de fora da Passarela e mesmo nas
arquibancadas havia quem vendesse o colete de im-
prensa, falsificado, e mais carteinnhas de uma empresa
inexistente, a Brasprensa)

A equipe dc Brizola quis deixar claro pata a
imprensa que o serviço dc credenciais estava moraliza-
do Assim, apesar de estarem circulando com creden-
ciais de serviço mais de 3 mil pessoas só entre a»
contratadas pela Riotur (fora os policiais militares a
paisana, vestidos com camisetas do Banerj, e os
funcionános do próprio Banco, responsáveis pelas
roletas), toda a fiscalização se concentrou em ama das
pessoas com colete vermelho, exigindo a todo o instan-
te a apresentação de canetra funcional de jornalista

GEORGE VIOOR

PM com violência

dispersa multidão
A Polícia Militar que durante os dias de Carnaval

fez um trabalho elogiável. promoveu um espetáculo à
pane, anteontem, no supercampeonato das escolas de
samba. Como era grande o numero de pessoas que se
aglomerava do lado de fora do setor 13 da Passarela do
Samba, que dá acesso às gerais e às arquibancadas da
Praça da Apoteose, os policiais decidiram dispersar a
multidão usando soldados a cavalo e viaturas As
pevsoas tinham que se espremer junto às grades parj
náo serem atingidas pelos carros e cavalos da PM

Do lado de dentro, a PM usou também de
truculência nas arquibancadas e na geral da Praça da
Apoteose, recebendo vaias do público (quando nos
dias anteriores havia aplausos gerais para os soldados!
A multidão também foi contida na área de concentra-
çáo pelo batalhão de choque da Polícia Militar, mas o
comando da PM na Passarela do Samba negou o uso dc
bombas de gás lacrimogêneo contra as pessoas

A segurança do Governador ha Passarela forma
da por policiais militares à paisana, vestidos com
camisas do Banerj e da Riotur não impediu oue os
sambistas chegassem até ele na pista durante o desfile
Mas nmguém saia ou pas^o.» pelo Setor I' enquanto"Brizola estivesse na Passarela

O Desfile das Campeàs
está no Caderno B
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Dona Lucy colocou o filho Carlos Eduardo na escola publico

0 tombamento não veio a tempo de impedir a demolição da creche, construída há 100 anos

Busca à escola 
pública 

cresce no Rio

Os irmãos André Luís, Alexandre e Karina
saíram este ano de escolas particulares para uma
rede pública do Rio. "Está todo mundo na pior, as
crianças precisam ser bem alimentadas, fazer cursos
extras e a escola deixa de ser prioritária", argumen-
ta a mãe, Lucila Çavalieri Valle G>sta, pequena
empresária, como o marido Só com os meninos,
alunos da 6" série, foram gastos mais de CrS 1(X) mil
cm material escolar.

E?te caso está longe dc ser único: este ano. as
escolas públicas de Io grau do Rio receberam 16 mil
720 crianças transferidas de colégios particulares,
57% a mais do que em 1983. A "invasão" da escola
oficial pela classe média, no entender de Edelberto
Ferreira Coura, coordenador do ensino dc Io Grau,
não se restringe a problemas econômicos: "A escola
pública está ganhando crcdimlidade", sentencia.

Sem diferença
Nas regiões dc Santa Cruz, Pavuna, Dangu c

Realengo foi grande o número de crianças transferi-
das de escolas particulares para públicas. Mas a área
onde a escola pública recebeu mais alunos vindos de
escolas particulares foi exatamente a habiteda pela
classe média: Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Re-
creio dos Bandeirantes.

Os pais não pensam <'uas vezes para declinar a
principal razáo da mudança: o achatamento salarial.
Mas apontam outras causas, como é o caso de Sueli
Bruce de Carvalho, diretora-adjunla da Escola
Municipal Professor Albert Emstein, no Novo Le-
blon, onde mora. Casada com engenheiro. Sueli,
professora da rede pública há 21 anos, sempre
optou por escolas particulares para os filhos.

Este ano, só a mais velha está fazendo o 2o
Grau em um curso preparatório para o vestibular.
Carla saiu do Colégio Santo Agostinho, distante
alguns passos do Albert Einslein. para cursar a 8'
série no colégio onde a mãe trabalha, c a mais nova,
com sete anos, está na Escola Golda Meir, no
condomínio Barramarcs.

— Do ano passado para cá — comenta Sueli
— está-se processando uma grande mudança na
escola pública. Ela agora está mais aberta e esta
aqui realmente não tem nenhuma diferença dc uma
boa escola particular. A comunidade está partici-
pando e temos aulas dc inglês, laboratório de
criação literária, excursões, olimpíadas. Agora co-
meçaremos com cursos dc pintura e tecelagem.

Opção
Lucy Von Doellinger mora em casa alugada no

condomínio Vivendas do Parque, defronte ao Novo
l.cblon c o mando trabalha na administração de um
condomínio das proximidades. Com 10 anos dc
idade, seu filho Carlos Eduardo trocou os sete anos
de escolaridade cm colégio particular por uma vaga
na Escola Albert Emstein.

Marco Antônio Cavalcanti
jfe

Dona Lucy colocou o filho Carlos Eduardo na escola pública

Se ele continuasse lá — diz ela — nós
estaríamos pagando uns CrS 60 mil por mês. fora a
passagem. Aqui.com as aulas de inglês — CrS 1 mil
por mês, por duas aulas semanais — e com a
colaboração para a caixa escolar e o material para as
aulas dc arte vamos gastar uns CrS 5 mil por mês.

Já Lucila Valle faz uma economia bem maior:
ano passado pagava dc mensalidade para os três
filhos — de l-t, 13e4anos — CrS 130mil. Morando
no Recreio dos Bandeirantes, as despesas ficaram
reduzidas à gasolina do carro c à contribuição que
dará para a caixa escolar.

As crianças precisam ter uma boa aümcn-
tação, precisam ter um bom curso dc Inglês e,
então, com três filhos, não há como gastar uns CrS
3<X) mil por mês só com a educação. Eu fiquei até
surpresa com a escola, achei os professores muito
interessados. Acredito também que a volta da classe
média para o colégio público vá ser positiva porque
nós não temos medo dc reclamar, de cobrar, de
exigir.

Edelberto Ferreira Coura, coordenador do Io
Grupo do Município, admite que a principal razão
para o aumento de crianças que passam de escolas
particulares para as da rede pública é a perda do
poder aquisitivo da classe média.

Lie lembra ainda que, de série para série, os
cursos vão Ficando mais caros, o que justifica o
maior número de transferências justamente na 5'
série, isto é, na passagem do primeiro para segundo
segmento do Io Grau.

REGIS FARR

Alunos transferidos de escolas particulares de 1°
grau do Rio para escolas publicas:

\ ariaçao
1981
19X2 -
19X3
1984

-9 169
¦ 8 701
-10 662
- 16 720

Tombamento salva 
parte 

da Confiança

A Companhia de Fiação e Tecidos Confian-
ça teve na sua época áurea, durante a 2* Guerra
Mundial. 2 mil 200 operários. Mas em 1964,
após ter sido comprada pelo grupo paulista J. J.
Abdalla, a fábrica fechou. Um terço das oficinas
e dependências foi demolido para dar lugar a
estacionamentos. O que sobrou — o prédio
principal, ocupado agora pelo Supermercado
Boulevard, o Solar do Barão de Drummond (o
criador do jogo do bicho), o Confiança Futebol
Clube, além de 70 casas e três vilas operárias —
foi suficiente para que o Conselho Municipal üe
Proteção do Patrimônio Cultural do Rio dc
Janeiro aprovasse por unanimidade dia 29 de
fevereiro o seu tombamento.

Este é o ano do centenário da primeira
chaminé da fábrica, construída cm 1884, e o
momento é oportuno: os antigos operários,
todos com mais de 50 anos, que permaneceram
nas vilas pagando aluguéis, vinham sofrendo
pressão para abandonar o último vínculo quetinham com a fábrica. No lugar das casas operá-
rias, em grande parte constiuídas, no Império, a
Agro Imobiliária Primavera (empresa do Grupo
Abdalla), que administra os imóveis da antiga
fábrica, pretende construir mais estacionamen-
tos e apartamentos Ela considera as casas
valorizadas demais para abrigar operários.

Desfigurado
Apesar do aparente interesse do Boule-

vard pela preservação do patrimônio, o conjun-
to vem sendo desfigurado por sucessivas demoli-
çóes, podendo ser atingidos o solar em estilo
clássico onde residia o Barão de Dmmmond e
até o prédio principal. Nada ali está protegido
por qualquer instrumento legal — comenta o
conselheiro José Vtlhena, autor da proposta de
tombamento. Ele acredita na preservação da
história operária, "a história que náo é oficial".

Mostrando que tem muita memória, o ex-
campeão de boxe pernambucano (categoria pe-
so-leve), ex-fogutsta da Marinha Mercante e ex-
operário da Fábrica Confiança, onde trabalhou
durante 28 anos. Luís Alves Ribeiro, 71 anos.
lembra quando começou a decadência da fa-
brwa

Ouando os Abdalla chegaram, na déca-
da de 50, os pagamentos começaram a atrasar.
Começaram as demissões (em 1956 foram demi-
tidos 502 operários), até a fábrica fechar com
apenas 800 operários, tm 1964, eles começaram

a fazer pressão para nós sairmos das casas. Os
aluguéis eram descontados normalmente dos
nossos salários. Náo nos pagavam e nós não
pagávamos o aluguel. No final nos deram 40%
da indenização a que tínhamos direito, nós
recomeçamos a pagar os aluguéis. Para obrigar a
gente a sair, as casas que ficavam vazias eram
imediatamente demolidas. Os escombros fica-
vam lá, no meio da vila, cheios dc rato, lixo e
doença, ao lado das casas onde ainda tinha gente
morando — conta Luís Alves, metido numa
camiseta amarela, onde se lê Olinda Patrimônio
da Humanidade.e

Ele está feliz porque a Prefeitura retirou no
final do ano passado os entulhos e a vila
senudestruída na Rua Piza de Almeida está
limpa. E nesta rua. num sobrado de quatro
cômodos, com assoalho de pinho de riga, que
moram juntas três gerações da família Alves,
pagando CrS 22 mil de aluguel. A casa fica em
frente ao Boulevard.

Tombamento
O apito não fere mais seus ouvidos, c a

fábrica com sua chaminé de barro apagada está
interessada em fingir que não vê os operários
Como Petrópolis. que já tem duas fabricas
tombadas (a Companhia Petropolitana de Teci-
dos e a Fábrica São Pedro de Alcântara), o Rio
começa a garantir a gerações futuras de opera-
nos o direito de visitarem o local de trabalho de
seus pais e avós.

O tombamento aprovado pelo Conselho
Municipal precisa ainda ser homologado pelo
Prefeito Marcelo Alencar. João Gomes da Silva.
68 anos. mais conhecido como João Pai zinho,
ex-líder operário, está disposto a liderar uma
manifestação de operários de meia idade em
frente à Prefeitura.

— Estou velho, mas não estou morto Na
minha vila (Rua Silva Telles, 120) náo destrui-
ram nenhuma das 33 casas, aqui tem gente
peituda que nào foge da raia. Eles (Agro Imofci-
iiária Primavera) entraram na Justiça seis vezes
e eu ganhei todas elas com o meu advogado, que
é o José Frejat (Deputado Federal. PDT). Mas a
luta foi muito pesada, chegaram até a me
telefonar dizendo que vinha elemento de São
Paulo para me fechar. Eu botava uma peixeira
de cada lado e saia coberto — conta o ex-
operâno. que ja é bisavó

Ele sente falta de Joaquim Lacerxla de

Menezes, que foi dono da Fabrica Confiança no
seu apogeu: "O bom patrão tem um bom
operário Na época da guerra ele precisava de
mais pano e pediu aos operários que fizessem
seráo. Nós dissemos em coro que faríamos
quantas horas ele quisesse Depois ele dividiu os
lucros com os operários. Naquela época de seis
em seis meses o doutor Menezes dava um terno
de linho para os operários, eu ainda conservo
um, e dois quilos de tecido para a família, que
não gastava dinheiro com roupa. Tinha uma
creche com dois médicos c mais três médicos na
fábrica, não faltava nada".

A creche existia desde o início da fábrica, no
século XIX. mas começou a ser demolida antes
do tombamento — "eles derrubaram no peito,
esse homem Pinho (Rui de Carvalho Pinho,
procurador da Agro Imobiliária Primavera) é
muito ignorante, ameaça o trabalhador e quer
demolir tudo", comenta Paizinho.

O advogado Rui de Carvalho Pinho nega
que tenha ameaçado os operários e achou engra-
çado o tombamento das vilas operárias — "isso
é gozação, a vila operária? Nào é possível" — e
informou que a empresa tem um projeto para
construir um conjunto de três blocos de aparta-
mentos em frente ao Boulevard, no lugar das
casas que chama de "velhas"

Pela lei nós lemos o direito de colocar
todo mundo para fora e construir o prédio. A
empresa está ofetecendo uma importância, um
dinheiro, para aqueles que quiserem entregat as
chaves sem necessidade de medidas legais —
disse o advogado

O ex-operário Carlos Leite tem 57 anos e
mora ha 57 anos numa das casas "velhas", onde
nasceu. Eie representa a segunda geração de
operários da Confiança Seu pai que morreu ali
com 98 anos. começou a trabalhar na fábrica
com 16 anos. "E essa casa já existia", lembra
Carlos Ribeiro, que aceitou o acordo com a
empresa. E tem seis meses para se mudar

A Justiça náo dá para entender. Náo
estou triste porque sim um homem conformado
Eles me disseram que vão demolir a casa assaíni
que eu sair — disse Carlos, ele mora na Rua
Artidório da Costa, 83, com dois filhos e um
neto. Seu projeto para o futuro é ir vtver de
biscates em Cabo Frio.

JÚLIO BANDEIRA

Salvamar atende

a 248 banhistas

no fim de semana
Foi grande o trabalho do Corpo Marítimo de

Salvamento neste fim de semana, quando foram
•tendidos um total de 248 casos de afogamento,
com duas vitimas fatais: o menor Cléber Tomáz
Silva. 16 anos, e outro banhista nào identificado.
Ambos desapareceram quando tomavam banho
na praia da Barra da Tijuca, no sábado, e seus
corpos até ontem ainda não haviam sido encon-
trados

No final da tarde de ontem, o Corpo Maríti-
mo de Salvamento informpu ter atendido 86 casos
de afogamento n"s Centros de Recuperação de
Afogados da Barra, Posto 6 e Ramos. O movi-
mento foi maior no sábado, quando se registraram
162 casos. 46 deles na Barra da Tijuca c Grumari.

Na Barra
Até um pouco antes do meio-dia de ontem, o

plantão de 12 horas da equipe do médico e ex-
salva-vidas Bráulio Neves Passos estava tranqüilo,
apesar do mar perigoso e com bandeira vermelha.
Ele e seus três companheiros só haviam atendido
o estudante Mário Luís Dias, 17 anos, que foi
socorrido e retirado das águas por surfistas, cm
frente ao Clube Caça e Pesca. O caso náo foi
grave, mas mesmo assim ficou cm observação
algumas horas.

Às 12hl5min, o Centro de Recuperação foi
acionado para atender a outros dois casos. Uma
das vítimas estava na praia e a outra no serviço
médico do Clube Riviera: o servente Jorge do
Nascimento, 32 anos, e o estudante Paulo Moreira
Vieira Filho, 19 anos, ambos retirados da água
com a ajuda de populares. O número se salva-
vidas é insuficiente e a única lancha disponível
está quebrada

Longa espera
O drama do menor Cléber. que morreu afoga-

do por volta de 9h de sábado, contagiou ontem a
todos que passavam pelo Centro de Recuperação
da Barra e viam os seus familiares, em prantos, na
porta. Severino Tomáz Silva, pai do menor desa-
parecido, náo poupava elogios ao trabalho dos
salva-vidas que. com ele. percorreram toda a orla,
desde o quebra-mar da Barra até o Pontal, na
esperança dc localizar o corpo do garoto.

Mas f>or trás dos elogios, num desabafo que a
todos emocionou — inclusive aos salva-vidas de
certa forma já acostumados com esses problemas— Severino indagou, ao passar sobre ele um
helicóptero da Secretária de Polícia Judiciária e
Direitos Civis."Onde ele estava na hora cm que
meu filho agitava os braços pedindo socorro?".

Praias poluídas
não intimidam os

freqüentadores
Os avisos da Fundação Estadual dc Enge-

nharia do Mcio-Ambiente — FEEMA — não
intimidam os banhistas da Zona Sul do Rio Do
Leme ao Leblon, alheios aos riscos da água
poluída, homens, mulheres e crianças aproveitam
a boa temperatura do mar, em torno dos 21 graus,
para náo perder este final de verão.

Apesar de todos os cartazes afixados pela
FEEMA nos postos do salvamar, ao longo da
costa da zona sul, terem sido arrancados, ninguém
sabe por quem, são poucos os banhistas que
desconhecem a poluição das águas. Seja pela
imprensa, por ouvir dizer ou até pela simples
observação das manchas marrons-claro no mar,
todos sabem os riscos, mus preferem ignorá-los.

Constrangimento
Uns poucos banhistas garantem evitar a água

e até ir á praia, mas, na maioria, o constrangimcn-
to é evidente Um bom exemplo é Ana Beatriz
Niemeyer, que na manhã de ontem saía das águas
do Posto 6 com sua filha Robcrta. quatro anos, e
nào conteve a exclamação quando abordada:

— Mas logo eu para falar disso? Eu estou
justamente indo aqui para a ducha do Marimbás
para me lavar Estava com vontade dc sentir o sal,
porque antes do carnaval eu náo estava mergu-
íhando Quando está muito ruim eu náo entro
náo, mas hoje está até limpa.

E ela tinha razão Ranilson Ferreira, chefe do
Salvamar 1 de Copacabana, esclareceu que"quando a corrente está de Sul para Leste, como
hoje, a água limpa, fica assim transparente". A
poluição só encosta em Copacabana "quando está
correndo de Leste para Sul, mas todo mundo
toma banho assim mesmo".

Ana Beatriz, sobrinha de Carlinhos Nie-
mever, tentou justificar seus mergulhos com o
mesmo argumento: "Todo mundo vai assim mes-
mo. e depois se limpa na ducha do Marimbás. O
Carlinhos Niemeyer também faz assim".

Receio
Do Arpoador ao Leblon, entretanto, a cor do

mar deixa evidente a poluição. Nesta área, os
salva-vidas confirmam que "ninguém dá bola para
a poluição". Aldo Perseke. engenheiro do Metrô,
se diz uma exceção à regra:

Moro aqui no Leblon e náo vi nenhum
cartaz da Feema, mas soube da poluição pelos
jornais Não vou à água de jeito nenhum, nem
diyxo meu filho (Bernardo, dois anos, agarrado a
seu pescoço) ir lá Soube pelo jornal e deixei de
mergulhar na mesma hora Agora estou esperan-
do novas notícias Só quando iiberarem eu volto.

Também Irequentador do Leblon. o tijucano
Glauco da Costa Vaz diz que se orienta "pela cor
da água". Ouando está com muitas manchas
marrons, ele náo mergulha, mas quando está
apareniemente menos suja ele cai na água. Como
o Leblon é dos pontos mais atingidos pela polui-
çáo, por receber a descarga do canal da Visconde
de Albuquerque, o controle de Glauco não é dos
mais eficientes.

Resignação
Regina Condé, outra moradora do Leblon.

confirma que muitos conhecidos seus têm cons-
trangimento de dizer que ignoram o problema. No
seu caso. garante ter passado "quase um mês
tomando banho de mangueira na varanda de casa,
na General Artigas". Sexta-feira, entretanto, ela
acordou cedo e achou que a água já estava boa.

Al peuuei as crianças e vim — diz — nào
sabia que ainda estava ruim. Agora já estou aqui,
náo tem jeito.

William. quatro anos, e Renata de cinco, seus
filhos, e Walace. também de cinco anos. filho da
empregada, parecem ter gostado do equívoco de
Regina. Enquanto saboreiam sorvetes, já ensaiam
o próximo mergulho para limpar a areia.

No Posto 9, uma das áreas de maior concen-
tração de banhistas em Ipanema, o descer-o náo é
diferente e pode ser resumido no depoimento de
José Bento, um paulista de fénas no Rio com a
família:

Nfc) vi nenhum cartaz da Feema em lugar
nenhum, soube da poluição pelo» jornais, Mas
vim passar o carnaval no Rio com minhas filhas e
netos e lenho que aproveitar dc qualquer jeito.
Depois a gente se limpa Não posso impedir as
crianças dc entrai na água Isso aqui e irresistível.

Carlos Roberto de Souza

Secretária diz

que carteiras já
estão chegando

— A Secretaria de Educação não tem dívi-
das. Ela também náo compra, nem paga «
nenhum fabricante. Náo há falta de carteiras
porque o último lote de 10 mil 500 conjuntos ja
está sendo entregue desde o dia 8 de março
Assim reagiu ontem a Secretária Municipal de
Educação, Maria Yeda I.inhares, à denuncia,
segundo ela "falsa", de que a demora na entrega
das carteiras pela firma Indústria Estrutura
Móveis foi por causa do atraso no pagamento de
CrS 120 milhões pela encomenda

Irritada, a Secretária Mana Yeda disse des-
conhecer a firma Estrutura Móveis, mas garan-
tiu que "pelo código dc contabilidade ninguém
pode comprar nada se nào tiver orçamento para
isso". Segundo ela. do total de 16 mil 400 mesas
e cadeiras divididas em três lotes, tudo está
sendo entregue dentro do crònograma. Quanto
ao pagamento, a Secretária disse ser da compe-
tência da Secretaria de Fazenda Há dois dias o
Secretário de Fazenda Klébcr Rocha se recusa a
comentar o assunto.

Renovação dos móveis
A Secretária Municipal dc Educação, Mana

Yeda Linhares, explicou que desde o ano passa-
do ela está renovando os móveis escolares. E
que isso está sendo feito em três etapas: do total
encomendado de 16 mil 400 carteiras, a Secretá-
na garantiu que o primeiro lote foi entregue a
partir do dia 30 dc dezembro, o segundo no dia
20 de fevereiro, e que o último lote. "justamente
o referente á Escola Júlio dc Castilhos", come-
çou a chegar às escolas a partir do dia 8 de
março.

— Não antecipei a entrega da Escola Júlio
de Castilhos (que funcionou por urna semana
sem carteiras) porque dentro do cronograma ela
só rcccbcna os móveis novos no ultimo dia 8,
como foi feito.

Maria Yeda disse ainda que quando assumiu
a Secretaria, a Escola Júlio dc Castilhos estava
interditada há três anos "Isso ninguém divul-
ga", reclamou a Secretária. "Quando resolvi
reformá-la c desintcrditar, expliquei à diretora
dá escola que os móveis só deveriam chegar no
dia 8 de março deste ano". A Secretária reco-
nheeeu que o que "pode estar ocorrendo" será
um atraso no pagamento, pela Coordcnadona
do Tesouro Nacional, "porque e a primeira vez
em muitos anos que se compram móveis escola-
res em grande escala", ressaltou.

Mas, mesmo assim, Maria Yeda disse que
uma firma náo pode "por lei" atrasar a entrega
do material encomendado, já que, através de
licitação, ela se compromete a fabricar e fome-
cer todo o produto. E o atraso no pagamento
pelo Tesouro, de acordo com a Secretána, não
implica falta de recursos, "senáo. náo pediria
mais 18 mil carteiras para o mês que vem",
disse. Ela parantiu ainda que sua Secretaria náo
tem dívidas e justificou as denuncias sobre falta
de carteiras como uma forma de provar que os
recursos de Educação no Governo passado náo
foram usados na Educação,

Volta ao Rio após

carnaval tem

movimento baixo
Nove boxes de pedágio, duas viaturas e

quatro motocicletas foram mobilizados ontem
para atender a um possível fluxo mais intenso de
veículos na ponte Rio—Niterói. O movimento,
porém, foi inferior ao previsto e náo house
engarrafamento no final da tarde

Até às 16h tinham transitado pela ponte, em
direção ao Rio, 26 mil veículos, volume que em
domingos normais é alcançado por volta do
meio-dia. Os guardas rodoviários, com base no
movimento de quarta-feira até ontem, disseram
que os veranistas voltaram mais cedo da Região
uos Lagos, na certa temendo pegar um engarra-
famento-inonstro igual ao da ida. antes do
carnaval, quando houve viagem do Rio a Ara-
ruama que chegou a durar até oito horas.

Precaução
De quarta aíé ontem o movimento de veícu-

los em direção ao Rio, pela ponte, foi sempre
maior do que no sentido inverso, contrariando i
tendência de equilíbrio — vaivém — quando o
fluxo é normal.

Prevendo um fluxo mais intenso, a Policia
Rodoviária pôs na praça do pedágio duas viatu-
ras. quando o normal é apenas uma . e colocou a
postos quatro motos, quadruplicando a equipe
rotineira.

Nas Estradas Rio—São Paulo e na Rio—
Petrópolis, o movimento também foi reduzido,
embora houvesse um aparato de policiamento
maior, ar expectativa dc retorno maciço. So-
mente na Rio—Petrópolis foram colocadas 10
motocicletas para a fiscalização. Em todas essas
estradas os motoristas e os passegeiros do banco
dianteiro usasam o cinto dc segurança, em sua
maioria.

Parque do Morro

da I iúva vive

ao abandono
Os gramados estáo morrendo. Algumas ár-

vores também e uma delas foi arrancada pelo
vento durante o carnaval. Os bnnquedos estáo
mal conservados Com todos esses problemas, o
Parque do Morro da Viuva (onde está o Museu
Carmem Miranda), na Avenida Rui Barbosa, no
Flamengo, ainda é freqüentado por muitos mo-
radores do bairro que, porém, fazem muitas
reclamações

— Não é só o abandono pelo Departamen-
to de Parques e Jardins. O pior é que estáo
voltando os assaltos, que até 83 eram constan-
tes. mas tinham diminuído duiante o ano —
explicou Aurora Rodrigues Sá. uma professora
que sempre lesa seus dois filhos para brincar no
Parque. Ontem, segundo os freqüentadores do
local, a Policia Militar ainda náo tinha patrulha-
do o parque.

Folhas
O Parque do Morro da Viúva é usado

pnncipalmente por moradores da área que nào
têm muitas opções para levar os filhos A dona-
de-casa, Sandra Mana do Vale, moradora na
Avenida Osvaldo Cruz. Flamengo, contou que"o parque nunca foi muito bom tratado mesmo,
mas agora está pior. A grama esta toda morren-
do e essas árvores também" Há alguns trechos
também em que a grama e-ti queimada devido a
selas de despachos

Além desses problemas, os moradores do
Morro da ViüVa reclamam agora muc os assàltot
soltaram a ocorer no purutie principalmente à
noite "Minha m»c -vmpre diz para a gente
voltar antes de escurecer", contou WiihamAla-
galfv.t- de i3 anos. sue toga \ a bola com seu
irmão Wilson, de ' I
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GCJOêRATOTAL À INfLAC^fc;

Guerra total à inflação no Centro Comercial Boulevard. Baixas surpreendentes em 70.000 itens.
Todos os produtos pelos menores preços da cidade.

.Aproveite. Passe no Centro Comercial Boulevard e leve tudo por quase nada.

DEPARTAMENTO

DE COMESTÍVEIS

CEREAIS
Arroz Tio Mingote, kg 595,
Arroz Bens, kg 590,
Arroz Princesa, kg 570,
Arroz Coparroz, kg 560,
Arroz Rubi, kg 550,
Arroz Verinha, kg 560,
Feijão Ouro Negro, kg 590,
Feijão Guzzo, kg 570,
Feijão Rubi, kg 440,

SALGADOS
Lombo Pernil, kg 1.950,
Charque Coxão, kg 2.750,
Apresuntada Seara, kg 1.800,
Banha Perdigão, kg 1.980,

SETOR DE CARNES
Frango congelado, kg 990,
Rabada, kg  1.750,'
Pernil congelado, kg 1.750,

MEL FAZENDA DAS ROSAS
Mel puro Fazenda das Rosas, vidro de320g . . 1.800,
Mel puro Fazenda das Rosas, vidro de 420g .. 2.400,
Mel puro Fazenda das Rosas, vidro de 620g . . 3.600,

CONFEITARIA
Bolo inglês redondo Disco, unidade
Biscoito de polvilho Disco, saco
Torta Disco à varejo, kg
Biscoito folheado Disco, pacote

600,
350,
950,
500,

PADARIA
Pão de forma para sanduíche Disco
Pão de leite para sanduíche Disco
Pão para hamburguer Disco, pacote de 250g ..
Pizza Disco, unidade

MERCEARIA
Leite condensado Moça, lata
Creme de leite Nestlé, lata
Leite Ninho instantâneo, lata de 400g 1
Nescau, lata de 500 1
Farinha Láctea, lata de 400g
Geléia de mocotó Inbasa, copo
Mistura para bolo Sadia
Óleo de soja Vida, lata de 900ml 1,
Óleo de soja Heloisa, latade900ml 1.
Maionese Gourmet, vidro de 250g
Ervilha Disco, lata de 200g
Suco de caju Jandaia, garrafa
Extrato de tomate Elefante, lata de 370g
Azeite Estrela da Beira, lata de 500 ml 1,
Salsicha Frisa, tipo Viena, latade 180g
Pêssego Vega Extra, lata

260,
260,
250,
310,

720,
665,
240,
180,
810,
335,
495,
110,
110,
550,
240,
660,
595,
650,
360,
850,

LATICÍNIOS
Margarina Claybom, pacote de 400g 590,
Queijo Minas Planalto, kg 1.900,
Iogurte Danone com polpa de frutas 190,
Man-on Glacê Cica, kg 900,
Mussarela, kg 2.100,

HIGIENE E BELEZA
Papel higiênico Disco fino, embalagem com 2 rolos

330,
Toalha de papel Kitchen, embalagem com 2 rolos

700,
Absorvente higiênico Disco com dupla aderência

370,
Shampoo Disco de 470ml  430,
Creme rinse Disco de 470ml 460,
Acetona Disco de 100 ml 185,
Condicionador Disco de 230m! 425,
Desodorante Disco spray de 80ml 330,
Sabonete Rexona de 90g 170,
Creme dental Colgate de 120g 410,

LIMPEZA
Detergente Minerva líquido de 500 ml 290,
Sabão em pó Minerva, pacote de 600g 850,
Amaciante de roupas Confort de 500 m 595,
Detergente em pó Disco, pacote de 600g 630,
Desinfetante eucalipto Disco de750ml 195,
Desinfetante eucalipto Clarim de 750ml 195,

UTILIDADES
Aparelho Mini Fulminsect .2.120,
Pasta Fulminsect 780
Saco de lixo Sanito de 20 litros 298,
Saco de lixo Sanito de 40 litros ...... 298,
Esponja Dupla Face, embalagem com 2 unidades

235,

DEPARTAMENTOS:

BAZAR
Luminária de mesaCipla 3.190,
Armário Cairo Goyana 15.380,
Espelho Astra oval E.P.2 7.650,
Mangueira Cipla Super Flexível com 20 metros 8.050,
Limpador de vaso sanitário Cipla luxo 3.370,
Assento sanitário Goyana modelo Palazo .. 20.440,
Esteira de praia 3.990,
Aparelho de Jantar Espanha com 20 peças .. 4.490,
Fraldas descartáveis Johnson, vários tipos . . . 2.290,
Filtro de papel Ouro Negro ref.: 102  297,
Filtro de papel Ouro Negro ref.: 103 499,
Filtro Melita ref.: 103 573,
Filtro Melita ref.: 102 341,
Fraldas descartáveis Disco 1.050,
Fraldas descartáveis Plim Plim 1.990,
Pá para lixo Galvanizada lridio 370,

PAPELARIA
Caderno Universitário 8 matérias com 160 folhas

 1.207,
Papel ofício Charnex com 500 folhas 3.100,
Papel ofício Chamex com 100 folhas 635,
Giz de cera Johann Faber, caixa com 12 unidades

368,
Lancheira Patty 2.070,
Avental de plástico infantil 350,

BRINQUEDOS
Boneca da Atma "Minha Vida" ref.: 5790980.03 .

 31.773,
Ferrorama XP-600 ref.: 224125  51.800,
Balde de praia Plastilindo ref.: 128 990,
Estojo de beleza da Barbieref.: 10.5251 6.200,

FERRAMENTAS
Martelo Tramontina com cabo revestido ref.: 4102/27

 1.595,
Jogo de chaves combinado Rali de 6 a 22 mm 7.980,
Plaina Metril base lisa n? 9.290,
Alicate Mundial cabo isolado de 8 mm .. . 2.890,
Jogo de chaves Mito de aparafusar 3.700,
Serrote Metril profissional de 20mm 5.960,
Caixa para ferramentas Brusque ref.: 101....5.140,
Jogo de soquete Rali com 24 peças de 12 a 32 mm

 19.960,
Conjunto furadeira Black Decker de 1/4 ref.: 7004

21.050,
Conjunto furadeira Black Decker de 3 /8 ref.: b. 7928 Kp

...29.300,

CAMA E MESA
Bandeja Wolff ref.: 14500440  37.690,
Faqueiro Hércules ref.: 2700 com 24 peças . 27.000,
Baixelas Wolff ref.: 14800377 com 10 peças 61.780,
Baixelas Wolff ref.: 14800379 com 7 peças . 48.350,
Toalha de mesa 80X80 Castemt. 1295  890,

ARMARINHO
Linha Cléia cores de 1.000 metros 1.890,
Linha Marlene cores de 750 metros 1.890,
Linha Anne 60 gramas 250,
Costura Práticd 21 corcs  240,
Aparelho Enrolã 5.980,

ESPORTES
Bermuda Phenix ref.: 62003 ...
Shorts Penalty ref.: 2397
Bermuda Phenix ref.: 42009 ...

6.090,
3.820,
9.120.

BOUTIQUE FEMME
Shorts Jeans Tiltys 11.720,
Conjunto com Shorts Mariana Modas ref.: 098 .

 13.560,
Vestido Aires Tiltys 13.160,
Conjunto com calça Mariana Modas ref.: 102 20.200,

WttrI WI - - .
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Seu Ponto-de-Encontro.
Maxwell, 300 - Vila Isabel.

DRUGSTORE
Adalat com 30cápsulas 2.450,
Aldcmet de 250 mg com 30 comprimidos .... 1.960,
Alge-Tanderil com 20 cápsulas 960,
Higroton de 50mg com 20comprimidos 1.030,
Isordil de lOmg com 24 comprimidos 710,
Modureticcom 30 comprimidos 1.585,

NÁUTICA
Piscina Náutika de 1.000 litros. Preço à vista

  60.039,ou3de20.013, = 60.039,
Piscina Náutika de 3.000 litros. Preço à vista

 150.300, ou 3 de 50.100, = 150.300,
Molinete Super Paoli, Preço à vista 17.300,
Molinete Paoli Malcolm Rio. Preço à vista

 34.650,ou3de 11.550, = 34.650,
Molinete Salmon Mod. 112. Preço à vista ... 18.540,

CAMPING
Churrasqueira VIVA A VIDA. Preço à vista

 42.501,ou 3de 14.167, = 42.501,
Churrasqueira CAMPESTRE. Preço à vista

 20.400, ou 3 de 6.800, = 20.400,
Barraca SANTO ANDRÉ BRAZIL1AN 5. Preço à vista

 126.900, ou 3 de 42.300, = 126.900.

AUTO-CENTER
Rádio Bosch. modelo SAN FRANCISCO, AM/FM
stereo, OC 25/OC 49, 4 faixas, 25 watts, graves e agu-
dos independentes. Preço à vista

 79.900. ou 4 de 19.975, = 79.900,
Jogo de capas PROCAR, em sabra, banco baixo ou
alto, para todos os carros nacionais. Preço à vista ..

 52.900, ou 4 de 13.225, = 52.900.
Rádio Toca-Fitas CCE, modelo 600, AM/FM stereo,
auto-reverso, memória para 5 estações, com equaliza-
ção para fitas de metal. Preço à vista

 159.900. ou 4 de 39.975, = 159.900.
Rodas de magnésio SCORRO ou JOLLY, para todos
os carros nacionais, a partir de: Preço à vista

 42.500, ou 4 de 10.625, = 42.500,

CASA DE PLANTAS
Festival de Rosas
Rosas, dúzia 400,

ELETRODOMÉSTICOS
Fogão Continental 2001 Alpine III, inox. Preço à vista

 381.150,ou5de93.534, = 467.670,
Fogão Continental 2001 Grand Prix III. Preço à vista

 289.840, ou 5 de 71.028, = 355.140,
Fogão Continental Grand Prix Super /15. Preço à vista

 143.820, ou 5 de 35.292, = 176.465,
TV Mitsubishi, modelo TC-2001 -Z com ZOOM, de 20
polegadas. Preço à vista

 489.000, ou 5 de 120.000, = 600.000,
TV Philips, modelo CT-6000, de 20 polegadas. Preço
à vista

 397.660, ou 5 de 97.585, = 487.925,
TV Sharp, modelo C-1484, de 14 polegadas com con-
trole remoto. Preço à vista

 480.285, ou 5 de 117.862, = 589.310,

SALÃO DE MÓVEIS

EDECORAÇÃO
Estante clássica em cerejeira, com bufê, lugar para TV
e bar. Preço à vista

 190.104,ou 6de 31.684, = 190.104,
Armário-Secretária, tipo exportação, com tampo
reversível e lugar para máquina de escrever. Preço
à vista

 148.200,ou6de 24.700, = 148.200,
Conjunto Solução, composto de 3 camas, estante,
baú, escrivaninha com foco luminoso e banqueta, em
cerejeira. Preço à vista

 431.202,ouòde 71.867, = 431.202.
Beliche colonial, em madeira maciça lavrada, conver-
sível em duas camas de solteiro. Preço à vista

 86.604, ou 6 de 14.434, = 86.604,
Sofá de 2 lugares, almofadas soltas, ern tecido floral.
Preço à vista  •

 86.304,ouóde 14.384, = 86.304,
Decore o seu lar pelo menor preço
do mercado de móveis e com todas

as vantagens do melhor
crediário da cidade:

TUDO EM 6 VEZES
SEM JUROS E SEM ENTRADA

PELO PREÇO DE A VISTA.

Ofenoi válida» ali 17 ,03 84
fvw
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WILLY

Sair ou Ser Saído

A 
leitura política das declarações do Sr. Abi-
Ackel. feitas por intermédio do secretário-

ceral do Ministério da Justiça, autoriza a suspeita
de que ele j;í não está tão Ministro como quando
exercitava o verbo fácil a qualquer pretexto ou
mesmo sem pretexto.

Não tem nada a confirmar ou a necar. quando
as notícias o apresentam de saída? O sintoma leva
ao diagnóstico fatal: o Ministro Abi-Ackel deve
estar com os seus dias contados no cargo. Seria
normal que não fizesse comentários à nota oficial
do Gabinete Civil, mas a forma inamistosa cm
relação aos repórteres trai o ressentimento de
quem se sente desconfortavelmente fazendo as
malas e não quer ser importunado.

Quem não quer comentar uma nota oficial
sempre tem outra forma de exprimir-se. Seu porta-
voz informou que o Ministro se reserva para o

momento oportuno. Que momento seria mais opor-
tuno do que este? O Sr. Abi-Ackel ampliou a tal
ponto sua divergência com o Governo que perdeu
a condição elementar para divergir e manter-se no
cargo. A divergência explicitou-se porque antes ele
era politicamente omisso e passou a um ativismo
despropositado. Foi para o confronto.

Tem o direito de divergir, mas não pode
manter o cargo e a divergência num momento em
que o Governo, mais do que nunca, precisa encon-
trar a unidade indispensável para gerir as soluções
possíveis.

Resta-lhe, portanto, um único caminho: pedir
demissão. O outro caminho é ser demitido. Cabe
ao Presidente, se não quiser enfraquecer-se politi-
camente num momento grave, restaurar a unidade
política demitindo seu Ministro da Justiça.

Velho Silêncio

INTEIRAMENTE 
procedente, a queixa do Ge-

neral Figueiredo começou a produzir efeitos na
Câmara e no Senado, onde dois vice-lídcres foram
à tribuna defendê-lo cie agressões verbais de repre-
sentantes da Oposição. Esta é uma função rotineira
e universal das lideranças parlamentares, que não
deixam de exercè-la sem que se descaracterize o
Congresso em suas relações com o Poder Execu-
tivo.

É verdade que os ataques à dignidade pessoal
do Presidente da República ocorreram durante o
recesso. Mas não foi o fato de estarem temporaria-
mente fechadas as Câmaras que levou os Ministros
militares, juntamente com o Chefe do Estado-
Maior das Forças Armadas, a divulgar uma nota de
protesto com a afirmação de repulsa ao tipo de
ofensa moral dirigido ao chefe do Governo. Desse
documento, pediu-se agora a transcrição nos anais
de uma das casas do Congresso. Teria sido desne-
cessário o pronunciamento de tais autoridades, se a
iminência de reabertura dos trabalhos parlamenta-
res fosse bastante para dar ao Executivo a certeza
de outro tipo de manifestação, feita no cenário
próprio e pelas vozes constitucionalmente compe-
tentes para fazê-la.

E da tradição da vida democrática e do
funcionamento normal dos Poderes que a repre-
sentação política se encarregue de manter no toro
próprio certa espécie de conflito entre as duas
funções estatais de atuação voluntária, reservando-
se um mínimo de casos para o acionamento da
Justiça. Inerte por natureza e definição, o Poder
Judiciário em geral não precisa ser movido por
iniciativa de governantes ofendidos, se as ofensas
encontram a resposta pronta e enérgica de uuem
tem o dever de ofcrecc-la no mesmo nível, no
mesmo instante c com a mesma limitação à atmos-
fera típica do foro político.

Em toda parte do mundo civilizado, conflitos
dessa natureza costumam ficar confinados à sala de

sessões das Casas parlamentares, que existem para
isto; para absorver os choques c amortecer os
atritos inevitáveis entre personalidades situadas em
duas esferas diversas da autoridade do Estado. No
Brasil já foi assim. Muitas crises foram atenuadas,
e algumas até resolvidas ou abortadas no nascedou-
ro, por uma atuação adequada e oportuna das
lideranças parlamentares. Durante o Governo Ku-
bitscheK, os episódios militares de Jacareacanga e
Aragarças foram reduzidos a dois duelos entre os
líderes do PSD e da UDN. E a própria crise maior,
cjuc terminara no período anterior com o suicídio
ac Getúlio Vargas, sofrerá atenuações sucessivas, e
chegou a estar a poucos passos de uma solução
pacifica pelo trabalho igualmente competente a
uue se entregaram o líder Afonso Arinos, pela
Oposição, e o líder do Governo — nada menos que
Gustavo Capanema.

Figuras do porte desses dois líderes marcaram
a instituição parlamentar em toda a história repu-
blicana, revezando-se no ataque e na defesa ágil c
tempestiva da política geral dos governos, como
dos homens que a formulavam e executavam. O
Congresso caiu de nível na medida cm que baixou,
em geral, a estatura de seus integrantes. A mudan-
ça para Brasília e os longos anos de mutilação
revolucionária contribuíram para despi-lo da ma-
jestade tradicional, supriminuo-lhe ate a consciên-
cia do próprio papel. A Oposição desmede-se, um
tanto porque ficou mesmo desmedida pelo assalto
dos radicais e outro tanto porque a representação
dita oficial com ela não se mede, no sentido de
enfrentá-la no terreno próprio, em termos próprios
e na hora apropriada.

Se a queixa presidencial é nova. já é bastante
velho o silencio do Partido que se diz do Governo
mas não se sente no Governo c por isso (talvez) não
reconhece o dever institucional, que lhe corre, de
defendê-lo.

Fatos e Fantasias

AVANÇAM 
os assuntos africanos com a assi-

natura — marcada para dia 16 — de ym pacto
de não-agressão entre Moçambique e a África do
Sul, documento que vem coroar uma série de
conversações entre os dois países.

Com isto, vai-se desfazendo o "cordão sanitá-
rio" que, segundo tradicional estratégia, a União
Soviética quis montar em torno da África do Sul, e
que incluía países marxistas conjo Angola e Zim-
babwe. A pacificação do sul da África transforma-
se, assim, em dado significativo de uma estratégia
mais ampla — c traduz uma inegável vitória da
diplomacia norte-americana, conduzida, no caso,
com muita habilidade pelo Subsecretário de Estado
Chester Crocker.

Pelo acordo a ser assinado entre Pretória e
Maputo, nenhum dos dois países aceita a atuação
de grupos guerrilheiros a, partir de seu território
conira o do vizinho. A África do Sul ainda tem
como adversário o Zimbabwe do marxista Muga-
be; mas, do lado de Angola, tudo indica que se
venha a obter acordo semelhante ao que está sendo
feito com Moçambique; e, nas águas deste acordo,
torna-se provável o satisfatório encaminhamento
da questão da Namíbia — com a conseqüente saída
dos cubanos do território angolano, que encerrará
um "empréstimo" bastante lucrativo para o Gover-
no de Castro.

Ante essas novidades, como fica uma diploma-
cia brasileira ultimamente $em inspiração e apega-
da a rumos tortuosos? A África é exatamente um
dos terrenos onde o nosso establishment diplomáti-
co tem cometido mais erros — sucessivos erros.

TOPICO

Há alguns anos, fomos os primeiros a reconhe-
cer o Governo mancista de Luanda — um Governo
instávçl que continua instável até hoje. Mas, de-
pois desse lance açodado, nada mais resultou neste
sentido no plano dos Governos. A iniciativa priva-
da é que, como sempre, tratou de explorar e
desenvolver perspectivas surgidas de decisões ino-
pinadas.

Para a importante realidade que é a África do
Sul, não temos nem mesmo Embaixador — conten-
tamo-nos com um 2"-Secretário. Faltam Embaixa-
dores? Muito pelo contrário: há pelo menos uns 30
em disponibilidade no Itamarati; mas ou o Itama-
rati não quer definitivamente relações com Pretó-
ria. ou esses Embaixadores recusam um lugar de
trabalho, para ficar à espera de um lugar de
prestígio.

Há nisto tudo uma consistente ausência de
senso prático e até estratégico. O Itamarati de hoje
gosta muito de falar nos entendimentos Sul-Sul;
não obstante, fecha os olhos à única potência com
que poderíamos relacionar-nos nessa faixa Sul. E
isto favorável aos nossos interesses?

Já de há muito que vai claudicando a nossa
política africana. O Sr Jânio Quadros prometia
milagres nesta área; acabou fazendo o que se viu.
Depois dele, andamos votando sistematicamente
aam Portugal na ONU, para grande desgosto da
África negra. Agora, invertemos a ampulheta e só
votamos contra os brancos. Temos "especialistas"
em assuntos africanos que não pisam o "continente
negro". Não seria hora de dar mais atenção aos
fatos do que às fantasias?

Do Lado de Fora
O comício do Rio pcws diretas, já

está ameaçado de ser esva/.iado anteci-
padamenie em sua autenticidade O
Governo do Estado quer passar â frente
da sociedade, empurrado pela ânsia
compulsiva de quebrar recordes e pro-
du/ir estatística A utilização da máqui-
na do Estado é suficiente para cobrir de
dúvida a própn.i legitimidade da mana-
festaçâo política que se prepara 0
Governador Bri/oía quer concentrar
maior quantidade de pessoas que a
massa que st- reuniu espontaneamente
em Belo Horizonte, com a recomenda-
çáo 'Severa do («montador Tartcraló
Neves úata uui o í staJo náo fo>sc peça
de mobiii/aça ¦¦

O Dicsidenu: do PD l anunciou que
o Governo Jm ponto farultatlvo na
pane da tarde í Ju - ¦ para Uviidai o
compareomtnto do funeton *1 trr<o es! i-
dua! O Governador Bitola, como de
hábitu desautorizou a informação e

falou apenas num pedido oficial ao
comércio para encerrar suas atividades
antes do horário t a mesma pressão do
Estado, que deixa implícito um ponto
conivente nas repartiçõe-s publicas, jí
que seria ilegal o facultativo por motivo
político partidario.

Nâo é segredo de Estado a prefe-
ré neta dos brasileiros pela eleição dite-
ta, A mobilização ia vontade dos tida-
dftos por todo o país seria um ato
potita¦ > tanto mais autêntico e legítimo
quanto começasse e acabasse na pró-
pna sociedade O dedo estatal é um
péssimo sintoma e um lamentável pre-
cede ite.

O comício das diretas no Rio pode-ei v sto à luz dos métodos que gemam
i política brasileira no começo dos anos

ni (i sr Brizola notabilizou se pela
miii/açáo de instrumental público para
fins políticos e contribuiu, occisivamcn-
te. para o desfecho de ?>- A próx sua
idéia cnativi pôdert ser o oferte itiento
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Custas judiciais
A propósito da carta do Sr Anatólio

Wamstok sobre as custas judiciais cobra-
das no RJ acrescentaremos:

Nfto basta o desemprego cm massa
que assola este Pats, em virtude da forte
recessão: Numa das profissões que ainda
se pi>dia exercer com alguma dignidade
era a advocacia. Agora, com os efeitos da
nova tabela de custa», impossível se tor-
nará advogar, a não ser nas áreas iraba-
Ihista ou criminal.

A Let 1.06(1/50 preceitua, no Art 1*"Os p»dercs públicos Federal e Estadual
concederão assistência Judiciária aos ne-
cessitados nos termos da presente Lei".

O Parágrafo Único do Art. V diz:"Considera-se necessitado, para fins le-
gais, todo aquele cuja situação econòmi-
ca nâo lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários dc advogado,
sem prejuízo do sustento próprio ou da
família Considera-se miserável jurídica-
mente aquele que percebe até dois satã-
rios mínimos "

A este, náo devemos considerar "ms-
serás cl" e sim desgraçado juridicamente,
porque, quando se dirige à assistência
judiciária, entru na fita às 4h da manhã e,
quando consegue marear alguma audién-
cia, t um ou dois anos apOs (. .). Eliti/a-
ção da Justiça, via custos? (parece até
que se trata dc produto derivado do
petróleo). Retira à classe média a possibi-
lidade de demandar judicialmente, pena-
lizando a classe dos advogados que terão
seu mercado de trabalho espremido, pro-
piciando aos poderosos todas as chances
pura usarem e abusarem dos menos favo-
recidos.

Aumentar em 180% as custas já é
crime, e ainda, acrescentar 20°'r mais
correção trimestral é roubo, é desumano.
( ), Ataliba Alvarenga — Rio dc Ja-
neiro.

de transporte gratuito para o sno» dc
cantores populares para garantir o co-
mício. E a sociedade, onde fica? Do
lado de fora, porque a festa é do Estado
e a população tem papel apenas orna-
mental a cumprir Ou seja, vai decorar
a manifestação que competia exclusiva-
mente à sociedade organizar. A máqui-
na estadual sai puxar a demonstração
final no Rio sob o grave sintoma de
mcgalómana apoteose, para abafar tu-
do que Minas e São Paulo fizeram
antes

Pela tese do ponto facilitado ou do
náo atendimento do apelo pelas empre-
vi v so restará aos empregados da im-
ciativa privada o risco de faltar ao
trabalho por conta própria Ou, quemsabe. convocar uma greve no dia do
comício Estaríamos ass.ro saltando
uma etapa (a da abertura) que for
supr mída abrira aos nossos pés um
abismo, qualquer que seja a ele .Çáo —

- direta ou mdiret:

"Rcclassiflcação de
professores"

Defesa do Touring

Km resposta á carta de F.liane Carwi-
lho e Mana Cassano, publicada pelo JB
cm 24/02/84, a Comissão dc Classificação
de Cargos da Secretaria Municipal dc
Administração esclarece que

— a Transferência de Categoria
Funcional, regulamentada pelo Decreto
n° 3 093/81, é assim definida, na Lei n*
95 79 (Plano de Classificação de Cargos e
Vencimentos do Município do Rio de
Janciio) como a passagem de ocupante
de cargo de uma categona funcionai para
o cargo da menor graduação dc outra
categoria funcional.

— o Professor III por força da Lei n°
374 í2, está assim posicionado classe A
— referências 31 n 35: classe B — refe-
rências 36 a 39, classe C — referências 40
a 43.

— os benefícios previstos na Lei n°
95/79 sâo na escala horizontal, o avanço
gradual e na vertical a progressão fun-
cionál

A conccssfto do avanço gradual é dc
dois cm dois anos.

A progressão funcional é a passagem
de uma classe para outra, ou exemplifi-
cando:

a Professora II — referência 31. pro-
gressão funcionai, passará à classe B,
tcferéncia 36. O interstício para obtenção
do benefício é de três anos.

— no que se refere ao aproveita-
mento das vagas nâo preenchidas para
Professor 1 (Francês), não vemos como se
possa fazer o aproveitamento, face aos
termos do Art 7o do Decreto n" 3093 81,
abaixo transcrito;

"Art 7o — A Transferência se pro-
cessará anualmente, de acordo com o que
determina o Art. 15 5 3o da Lei n° 95 de
14 dc março de 1970. para as vagas
reservadas para esse fim e ocorridas até o
último dia do mês dc junho de cada ano.
Al»aro Meneies, Avsessoria de C omunica-
çáo Social da Secretaria Municipal de
Administração — Rio de Janeiro.

INPS responde

A respeito da carta da Sra Luzia
Sampaio Farias, publicada na ediçáo de
27 dc fevereiro, informamos que e impôs-
sívcl atender á reclamação da leitora,
Uma vez que o controle dos processo» é
feiio em nome do instituído! do bene-
ííCi©

Assim, se a leitora desejai, poderá
procurar a Cootdenadona Regional de
Comunicação Social do INPS, à Av.
Presidente Valgas, 529 — 21* andar, sala
2t»2 rara fornecer as informações necr-
sanas ao seu atendimento Paulo Kenato
Poli. Comunieaçào Social do INPS — Rio
dt Janeiro.

Como o autor da missiva publicada na
Seção Cartas, da edição de 2S.'2ifU do
JORNAL DO BRASIL, preferiu forrou-
lar reparos á qualidade dos serviços do
Touring Club do Brasil alravês desse
jornal cm vez de fazê-lo diretamente a
esta entidade, é pela mesma via escolhida
pelo Dt Mario dos Reis que vimos
prestar os esclarecimentos que se im-
pócm quanto ao assunto que foi ob|eto
da sua carta (...)

lj Não é verdade que o local mais
próximo de Cabe» Frio com presença
permanente do Touring seja o Rio de
Janeiro Ouern ler com o devido cuidado
a rclaçáo fornecida aos sócios, verificará
que se trata dc Niterói

2) Durante o expediente normal, os
pedidos de socorro mecânico podem ser
feitos ao posto dc Niterói, situado à
Avenida Janscn de Mello Após esse
periodo, a comunicação tem de ser feita
ao Rio, conforme procedeu o Dr. Mário
dos Reis. A demora por ele mencionada
resultou tão-somente da circunstância de
que o rádio não alcança a viatura em
Cabo Frio e o contato tem dc ser estabe-
Iccido por telefone.

3) Ao contrário do que afirma o Dr.
Mári* dos Reis. Cabo Fno não é despro-
vida de assistência do Touring Como a
demanda dc auxílio mecânico naquela
cidade ê sazonal, o Touring ali mantém
um plantão durante o sábado e o domin-
go nos meses de verão.

4) O reboque que ali se encontrava
nesse esquema de atendimento não havia
retornado ao Rio. como também afirma o
missivista, mas sim estava a caminho
desta Capital, justamente a serv iço de um
sócio cujo veiculo necessitava dc reboque
para oficina na Capital do Estado.

5) Ao contrário do que alega o missí-
vista, não foi enganado, ao receber a
promessa de cobertura do Touring em
todo o território nacional E óbvio que tal
atendimento ê prestado em todos os
pontos do nosso território onde o Tou-
ring se acha localizado e que são ao todo
122 no Brasil inieiro. E axiomático que,
havendo necessidade de atendimento em
local onde náo dispomos dc recursos,
terão os mesmos dc ser solicitados à
nossa representação mais próxima e que.
no caso do Dr. Mário dos Reis em Cabo
Frio, dado se tratar de hora fora do
expediente normal em Niterói, era o Rio
de Janeiro, sendo o atendimento gratuito
no raio de 100 km.

Lamentamos que, apesar do que pre-
cede. haja o Dr Mário dos Reis decidido
cancelar o seu titulo. Trata-sc. entretan-
to. de um direito que lhe assiste e rcco-
nhecemos que é mais do que licito exerci-
tá-lo. desde que cumpridas as condiçòes
de rescisáo do contraio por ele assinado e
das quais, na sua qualidade dc advogado,
tem naturalmente pleno conhecimento.
(...) Murillo de Carvalho, \ssessor da
Presidência do Touring Club do Brasil —
Rio de Janeiro

horas. Sabemos também que os ladróes
saltarão defronte ao Hospital do Pinei,
ou no início do Viaduto Pedro Alvares
Cabral, e tranqüilamente seguirão seu
caminho.

Acho que, como eu, todos devem
tremer ao sair de casa, pois a qualquer
momento alguma coisa ocorrerá durante
a viagem, e é impossível ficar-se tranqüilo
vendo que fatos como esses ocorrem a
todo instante diante de nossos olhos

Todos sabem quem são os malandros:
os trocadores. os motoristas, os usuários,
mas lêm que ficar quietos se não quise-
rem pagar com a própria vida Todos
sabem, porém quem devia saber náo
sabe, ou sabe mas não age

Até quando o infeliz usuário dc "583,
o òmbus do assalto", terá que passar por
isso? Será que alguma providência será
tomada? 1 Jm policiamento ostensivo nes-
sa linha, além de nos ajudar, ajudaria
também a melhorar a tão denegrida tma-
gem do Rio no exterior, pois não deve-
mos esquecer que esse também é o ôni-
bus do turista que o usa para ir ao
Corcovado, Josí Antônio Rocco — Rio de
Janeiro
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Assalto e omissão

Pesquisa estatística
A respeita do artigo A propósito de

uma pesquisa — JB, dia l'l.0].S4 —, de
Dom Lucas Moreira Neves, o Conselho
Regional de Estatística da 2' Região (RJ)
íaz os seguintes comentários:

— Que concorda plenamente com
as observaçi>es feitas pelo articulista ao
longo do seu texto, especialmente no que
se refere aos aspectos técnicos exigidos
no desenvolvimento de jx*squ;sa estatis-
tica;

— Oue endossa e está também"esperançoso" de que todas as pesquisas
(e não apenas a comentada no menciona
do artigo) venham a ser feitas "com um
método diverso" ( l.

— Oue a formulação de quesitos dc
instrumental dc pesquisa (questionário
na maioria das vezes) deve ser precedida
de estudos especiais sobre o fenômeno a
ser pesquisado, visando minimizar (se
possível eliminar) a ocorrência de ten-
denciosidades (...);— Que. finalmente, o CONRE,
embora também náo tenha com o articu-
lista, "duvidas quanto a reta intensão dos
pesquisadores" c dos objetivos das pes-
quisas realizadas sistematicamente, nâo
pode deixar dc assinalar que o desenvol-
vimento de pesquisas estatísticas é tarefa
complexa c, portanto, exige qualificação
profissional compatível, tanto do ponto-
de-vista teórico como prático, de quem as
executa. (...);

— Sendo assim, o CONRE csclarc-
ce que os profissionais habilitados a dc-
senvolverem poquisas estatísticas dentro
do riglor teórico csigido por tais traba-
lhos são os Bacharéis em Estatística,
conforme prescrevem a Lei n" 4.739, de
1* 07,1965, que dispsV sobre o exercício
da profissão de Estatístico, no seu artigo
6". e o Decreto n" 62 497, de IU/6*
que aprova o Regulamento da profissão
de Estatístico, no capitulo III. artigo 3*
Allesto Grasso da Costa. l*re*idente do
Conselho Regional de Lstatislica da
Região — Rio de Janeiro.

Agradecimentos

Todos nos. uue infelizmente temos de
usjr o ônibus 5V\ o Ônibus «K» assalto,
sabemos muito bem que quando o mes-
mo estiver passando em frente ao R;o Sul
atíum.i coisa acontecerá \ ür.ua duv .'.a
e saber se si i assalto a raio armada ou
sc carteira ou bolsa dr aU-Ku- se»â
batida Ww> osxirrc tod. dia, e a tod*» as

Queríamos, publicamente, agradece
à equipe do Hospital da Lagoa -
INAMPS — o ótimo tratamento dado à
menina Daniellc Silva C astro, no Centro
Cirúrgico Infantil. Gostaríamos de desta
car sobretudo o zelo e a competência do
Dr Harold Martinelli. jovem medico resi
dente, que se mostrou incansável no
acompanhamento dos exames, efidenie
no diagnóstico c extremamente dedicado
no tratamento da doença, tendo mclusi
se. lis rado a criança de uma mdtil opera
çâo dc apendicite a que ja ,am submeti
Ia ( i Cristina Mota Maia e Maria
Helena faria da Sils» — Rio de Janeiro

Venho a público demonstrar minha
gratidão à equipe médica do Hospital
Miguel Couto, chefiada pelo obstetra Dr
Daimo Nolding dos Santov sem como ao
Hospital Lourenço Jorge que, em mo
mento de emergência. Ovaram-me
vida e a de meus filhos Posteriormente
removida para uma chmca particular (.. )
fiquei aos cuidados do c."c-.oiogtst» obs
tetra D: José Carlos Garrido s^ue. com
todo o carinho e decK ,,ao. aiu.l >a-me
na toial reciüwraçA. \ira Lúcia de Ml
randa Aie»rdo — Kn> i!c Janeiro.

At corta * t#rào int#c»oAodos poro
coçèo rw todo ov «^tr# o% qa«

a**»rvaívra nomi compUMo •
# endccço qs/« p*rmí*o cortfifmoçâo

prévia.

D
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Coisas da politica

No rastro da alegria cio
Carnaval, os governado-
res eleitos diretamente
em 1982. depois de dezes-
sete anos de jejum, come-
moram nesta quinta-feira
seu primei ano de man-
dato. Com certeza este
será um dos raros pretex-
tos para regozijo dos de-

fensores de eleições indiretas para Presidente da Repú-
blica. O fraco desempenho de muitos governadores —
entre eles alguns eleitos pela oposição — oferece, na
imaginação destes detratores, farta munição para um
bombardeio do tipo "voto não é solução". Afinal das
urnas não brotou a redenção e às vezes nem a solução de
problemas comezinhos, e o desapontamento — expresso
cm índices de impopularidade — daria amparo ao
sofisma de que votar ou não votar não faz nenhuma
diferença. Argumenta-se, ainda, que a crise é tão funda
que conserva-se intacta, seja qual for a vontade do
eleitor, e que tende a piorar com a turbulência de uma
eleição.

Prudentemente recolhido cm retiro no Carnaval, o
bloco dos detratores das diretas Volta à ccna na Quares-
ma. Mas certamente terá nota baixa no quesito evolução.
A ventania da campanha pelas eleições diretas desfigura
suas alegorias. Mais de 80% dos eleitores do PDS,

O Carnaval das diretas
inclusive os que perderam em 10 dos 22 Estados as
eleições de 82, querem direta já. Na oposição, mesmo os
governadores mais chamuscados pela pecha da impopu-
laridade estão empenhados na campanha. Arrependido
ou satisfeito com o voto que deu em novembro de 82, o
eleitor quer votar.

É inútil buscar na teoria conspiratória uma explica-
ção para o sucesso da campanha. O deputado Paulo
Maluf só envaidece os militantes do PC do B achando
que são eles. sozinhos, os baluartes da campanha, mas
está longe da verdade. Corno esteve longe da verdade
Luis Carlos Prestes, então secretário-gcral do PCB,
supondo que em 1974 a esmagadora vitória do MDB, à
primeira grande derrota imposta à ditadura, devia-se ao
apoio dos comunistas. Deveu-se a todo mundo que era
contra o regime, inclusive os comunistas.

Não foi a campanha pelas diretas que despertou a
vontade popular. Foi a vontade popular que deu vida à
campanha. Aqui está uma chave para o entendimento do
que está se passando no país agora. E o Carnaval serviu
para deixar esta idéia ainda mais clara. Os historiadores
não lembram mais quando a festa foi tão marcadamente
política como a deste ano. Mas nos estandartes, alego-
rias, faixas, botões e camisetas não se via necessariamen-
te o nome dos candidatos preferidos. Pede-se eleição, e o
que se rejeita é a forma de escolha do sucessor de
Figueiredo.

Não se pense com isso que a eleição direta tem
condão de passar a borracha sobre tudo, apagando
performances medíocres dos governadores que se enga-
jaram na campanha. É bem verdade que nem se sabe se
vai haver eleição, mas as pesquisas, como a do Ibope de
ontem, contem, de certa forma, o julgamento do eleitor.
Não foi esta a primeira pesquisa que indicou a preferén-cia do eleitorado pelo vice-presidente Aureliano Chaves,
um dissidente, mas sem dúvida um homem do PDS.'
Sinal também de que sem realizações para exibir em suas
vitrines os governadores de oposição não arrebatam o
eleitorado de forma inquestionável como seria natural
supor. Não há dúvida de que a impopularidade de
qualquer um deles é consideravelmente menor do que a
que se abate sobre o governo federal, mas isso, por si só,
não é garantia de fortuna eleitoral.

Abstraído o julgamento do comportamento dos
governadores, uma coisa ficou clara: a eleição direta de
82 não trouxe qualquer instabilidade para a vida políticado país. Não faltaram tentações para o radicalismo mas
ele. contrariando as mais aterradoras profecias, não
sobreveio. Nem por isso arrefeceram os movimentos
rcivindicatõrios que pulularam pelo país. listes, mais e
mais tendem a continuar, com ou sem eleições. Num
livro publicado no ano passado, o americano John
Naisbitt traça o que devem ser as grandes tendências da
sociedade americana até o ano 2(XXl Entre estas "Mega-
tendências (titulo do livro), está a progressiva substitui-

ção da democracia representativa pelo que Naisbittchama de "democracia 
participatória".

O eleitor americano, mostra, náo se contenta mais
com o sistema de eleger um representante que. presumi-velmente. vai defender seus interesses no Congresso, e
esperar quatro anos para julgar, nas urnas, seu compor-
lamento como parlamentar. A bem da verdade, num
regime azeitado há duzentos anos, este julgamento
costuma ser implacável. Mas no dia-a-dia, e cada vez
mais, o cidadão americano defende seus interesses
atrelando-se a movimentos e indo às ruas. Esta tendén-
cia, acentuada na década de 70. segundo Naisbitt, veio
para ficar.

O Brasil sequer conquistou a estabilidade de um
regime representativo na acepção integral do termo. Mas
se está a léguas dos Estados Unidos ou das discussões
sobre "democracia direta" que perpassam uma Europa
inquieta com o papel dos partidos políticos, o país sente
germinar uma ânsia generalizada por participação. E
contra ela que o PDS arma-se para votar — ou ficar
ausente — no dia 25 de abril, quando a emenda Dante de
Oliveira baixar no plenário.

FLÁVIO PINHEIRO
Chele da Sucursal aa Vo|a no Rio

A 
grande prioridade 

dos transportes ferroviários
Ciro"T\ 

ESDE que estudamos os transportes no Brasil" tomamos conhecimento do estado calamitoso das
ferrovias brasileiras. Fizemos, sempre, coro com aqueles
que consideravam a unificação de bitolas a prioridade
máxima a ser executada. Grandes engenheiros ferroviá-
rios brasileiros, como, por exemplo, o saudoso Benja-
mim de Oliveira, sempre defenderam esta tese. O
falecido engenheiro Inglês de Souza dizia ter encontrado
entre os papéis dos engenheiros Rebouças ou Teixeira
Soares a seguinte definição. "A coisa que mais se parece
com uma estrada de ferro, sem ser uma estrada de ferro,
é uma estrada de ferro de bitola estreita".

No entanto, alguns Ministros de Transportes, quan-do anunciavam seus planos grandiosos para recuperação
ferroviária, nunca falavam na unificação de bitolas. Em
vez disto, começaram e recomeçaram a Ferrovia do Aço,
a famosa ferrovia dos mil dias... Sabemos que são muitas
as explicações para náo se unificarem as bitolas. Não
acreditamos nelas; são meros pretextos. O motivo princi-
pai, acreditamos, para não iniciarem as obras é que a
unificação demandaria prazo longo, com certeza mais de
um período presidencial. Assim, o que inaugurar? Os
comodistas apresentam como exemplo a Vitória—
Minas, operada com eficiência pela Vale do Rio Doce e
em bitola estreita. O exemplo não procede, dadas as
condições peculiaríssimas do traçado da ferrovia e da
carga transportada. Sabemos que, em alguns casos,
mudança de bitolas significa quase construir uma estrada
nova. E daí? Não temos de modificar quase todas as

condições técnicas de nossas ferrovias, corrigir rampas,
raios de curva, via permanente, pois as condições atuais
são péssimas? Façamos o trabalho já em bitola larga.

No Brasil, temos atualmente, em tráfego, três
bitolas: l,60m, chamada bitola larga; l.OOm, bitola
estreita, e 1,435m, na ferrovia de escoamento do minério
de manganês, no Amapá. Esta multiplicidade de bitolas
tem sido o principal entrave ao bom êxito do transporte
ferroviário no Brasil. Podemos considerar três regiões
distintas no transporte ferroviário. A carua ferroviária
provinda do Rio Grande do Sul. de Santa Catarina, do
Paraná, especialmente do Norte do Paraná, do Mato
Grosso, de Goiás, é toda trazida para o Centro-Sul em
bitola estreita. Aí tem de ser toda baldeada paracontinuar, se quiser, para o Norte, pela bitola larga da
antiga Central do Brasil; ao Norte de Belo Horizonte,
outra baldeaçáo para continuar em bitola estreita cm
direção ao Norte. Ora. todos sabem que a baldeaçáo decarga acaba com a eficiência do transporte ferroviário.
No nosso livro Transportes no Brasil — Suas Grandes
Metas, apresentamos algumas prioridades no que tange aunificação de bitolas. Eis as duas principais:
1 Adoção da bitola larga no chamado Tronco Sul desde
Rio Grande, Pelotas, General Luz, em direção ao Norte,
até sua ligação com a Sorocabana em Iperó. Esta, no
nosso entender, a obra mais importante a ser efetuada
em todo o planejamento ferroviário, dadas as grandes
potencialidades de carga da região.

Alargamento da bitola da Estrada de Ferro Sorocaba-na, começando por São Paulo em direção aos seus vários
pontos de contacto com o Tronco Sul em Iperó. com aEstrada de Ferro Noroeste em Bauru, e com a Estradade Ferro Norte-Paraná em Ourinhos. A Sorocabana. queé em bitola estreita, não pode chegar ao pátio ferroviáriodo porto de Santos, que é em bitola larga. Com a adoçãoda bitola larga, o manuseio de carga é simplificado.

feitas estas duas obras, as cargas provindas do Sul
poderiam chegar a São Paulo e daí seguir para o Rio deJaneiro e Belo Horizonte sem baldeaçáo. Estas obrasnão seriam as únicas. Mas seria o começo Evidentemen-
te sáo necessárias muitas outras obras urgentes demelhoria da via permanente a serem executadas paramanter o que existe. Mas não acreditamos que se possafazer uma real recuperação do transporte ferroviário e.
mais do que isto, trazer de volta a confiança do usuárionesse tipo de transporte sem um planejamento securo deunificação de bitolas.

Se o Ministro dos Transportes náo estivesse tão
preocupado com trens metropolitanos — o que não é
evidentemente sua atribuição — em infernizar a vida dos
industriais da construção naval, cm proteger a estatiza-
çào na navegação, talvez tivesse tempo para pensar num
programa de unificação de bitolas. Fica aqui a sugestão.

J. C. DE MACEDO SOARES GUIMARÃES
Jornalista o engenheiro

A 
predestinação

"(...) cego que conhece sua
cegueira mio é de todo cego,
porque, ao menos, vi o que

falia."
(Te. Antonio Vieira)

ESDE que o homem nasce (e o
grande mal é ter nascido), duas

coisas lhe sáo adjudicadas ao patrimônioincipiente; a vida e a predestinação. Es-
sas ninguém lhe rouba, delas ninguém o
priva por mais pobre que fique. Repre-
sentam o dote outorgado por Deus à sua
criatura. E como ainda, e sobretudo, no
direito divino os bens dotais se regem sob
algumas cláusulas invioláveis — o homem
nunca abdica da vida e jamais escapa à
predestinação.

Porque a vida, quer ele queira ou
não, é eterna: a eternidade começa com o
nascimento, não sc inicia com a morte. F,
a predestinação é o leito por onde corre o
rio da existência — até que se escoe no
seu natural estuário, o mistério definitivo
que transcende o tempo.

Os mais humildes fios d'água tém sua
história como os desimos anônimos, po-dem inspirar uma biografia feliz, ou ditar
preciosa memória.

O nosso tempo, dirão as crônicas,
inscreveu no apologio muitas auréolas de
papelão e fixou no calendário alguns
aventureiros de estirpe. Mas, elas conta-
rão também, que conhecem, para gáudionosso, admiráveis vocações da causa pu-blica. que plantaram o belo e o bom, e
construíram com alarido — povoandocom o seu rumor as solidóes de uma

época —, codificaram as manifestações
artísticas, erigiram monumentos espiri-tuaís. governaram este Brasil com atua-
çào fecunda e tiveram orgulho, vaidade ehonra por tê-lo feito.

O Presidente João Figueiredo, queainda lem um ano, um mês e dias demandato de Presidente da República,
uuando completou 66 anos. na presençado seu Ministério e com o testemunho detodos os brasileiros que assistiam, naque-Ia data e àquela hora, á televisão, decla-rou que o dia mais feliz de sua vida seráaquele em que deixar de ser o primeiromandatário do (inverno brasileiro.

Incrível que pareça, não obstante a
repercussão, ninguém — político ou jor-nalista — ousou perguntar ao eminente
chefe do Governo nacional a razão ou as
razões de tal posicionamento. Parece quetodos eles se conscientizarem de que aoPresidente seria indiferente responder —
ou porque, blasé, achasse inútil a contri-
buição do seu pronunciamento, ou por-
que, cansado após esses anos de intenso
trabalho no governo e de tantas viagens
ao exterior, esteja comprometido comoutros interesses e empolgado por outros
desejos.

Dias após aquele evento, o Presiden-
te João Figueiredo veio ao Rio e com
entusiasmo compareceu à posse da dire-
tona do nobre e tradicional Fluminense
f- C. e lá, em aparte ao discurso do
presidente tricolor, exigiu que a equipe
de futebol do clube levantasse o campeo-
nato carioca, com um gol feito com a
mão, aos 46 minutos do segundo tempo ...

Preocupar-se com a vida alheia é um
maldito ve/o do brasileiro O povo brasi-
leiro suporta tudo, menos que lhe proíbaa critica ao Governo. Muitos estarão
lembrados de como, cm 1930, o Governo
caiu poucos dias depois de ter organizado
a galeria dos boateiros. O boato é uma
instituição nacional táo importante como
o jogo do bicho que o Ministro Passan-
nho quer oficializar; é a nossa maledicen-
ciazinha de cada dia aplicada aos assuntos
políticos. E toda autoridade que náo
possuir isenção bastante para esquecer os
excessos de nossa língua estará perdida.Pois bem, as duas falas presidenciais— a do aniversário e a da posse da
diretoria tricolor — suscitaram, em meio
à maledicéncia popular, um consenso queadmite ter o General João Baptista de
Figueiredo nascido com a predestinação
para ser Presidente... do Fluminense Fu-
te boi Clube.

Conclusão como esta, que responde
com graça a uma esdrúxula fala presiden-ciai. põe em destaque essa gostosa ineli-
nação do brasileio para preocupar-se com
a vida alheia, in casu, a do Presidente daRepública. E é, também, uma manifesta-
ção pertinente, bem próxima de um deri-vativo, especialmente agora, quando os
nossos problemas andam tão mesquinhos
e tão batidos, e sempre os mesmos, com oFMI no controle e o País no descontrole.

ALEXANDRE DEMATHEY CAMACHO
Professor do Direito Administrativo da Univor*

sidade Federal Fluminense
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CAPITAL

ABERTO

5% de desconto na publicação de matéria legal Ha <s

Companhias Abertas.

O Jornal do Brasil, que sempre
defendeu a livre iniciativa, acaba de tomar
uma nova iniciativa, prestigiando ainda
mais o mercado de ações

Agora, todas as empresas de capital
aberto que publicarem matéria legal no JB
(balanços, balancetes, editais, avisos),
incluindo o logotipo AÇÃO com qualquer
uma das frases "Nossas 

ações são
negociadas nas Bolsas de Valores"."Uma 

empresa com ações em
poder do público", ou "Uma
empresa democrattca. com ações
negociadas em Bolsa", terão um

^t0°c^s \

desconto especial de 5% no preço da
tabela.

Trocando em nnudos
E só colocar a marca AÇÀO em qualquer
publicação legal, veicular no JB e ganhar5% de desconto

Esta decisão é coerente com a nossa
filosofia e representa um apoio do JB ao

Comitê de Divulqaçáo do Mercado de
Capitais - CODlKlEC -em seus

esforços para promover o mercado
de ações
Ponha AÇÃO no seu balanço

Sokitiçlo d# ki^otipoi « «nftymaçAMComrtff O» Dtvutgaçao <*> MrrtKlo ,•» Caprtali CTXKMEC
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Crianças

nór dicas

vivem mais
Copenhague — Detentores

do recorde mundial de criança*
aue Sobrevivem ao primeiro
ano de vida, os países nórdicos
reforçant a tese de que o bem-
estar econômico é (ator pri-
mordi a I pura os baixos índices
Üe mortalidade infantil Hm to-
dos os países do Norte da Eu-
ropa. a medicina é socializada,
com assistência pré-natal e põs-
natal gratuita ou quase gra-
tuita

Os obstetras e médicos das
clínicas vccm com freqüência
os pacientes Há enfermeiras
que vão ás casas dos pacientes.
1 a população é bem instruída
cm rclaçáo a cuidados samtá-
rios Além disso, os abortos
são legais e gratuitos.
MENOS ENFERMIDADES

As crianças nascem aqui
porque são desejadas — diz o
professor Bent Friis Hansen,
do Departamento de Recém-
Nascidos do Hospital de Cope-
nhague — A mãe se sente
mais estimulada a se alimentar
bem, viver com sensatez, ter
hábitos moderados e por isso
contrai menos enfermidades
durante a gravidez.

Um estudo divulgado nos
Estados Unidos indicou que.
cm 80, quatro países nórdicos
— Suécia, Finlândia, Noruega
e Dinamarca — estavam entre
os que apresentaram menores
taxas de mortalidade infantil.

A Suécia tem o menor índi-
ce, com 6,7 bebes mortos em
cada 1 mil nascidos vivos, Logo
depois, vem o Japão, com 7,4,
e depois a Finlândia, Noruega
e Dinamarca, todos com menos
de 8,5 mortes em cada 1 mil
nascimentos.

Fora esses cinco países, só
outros três apresentam menos
de 10 mortes cm cada 1 mil
crianças nascidas vivas Holan-
da. Suíça e França O índice dc
mortalidade infantil é calcula-
do entre os bebês de até um
ano de idade.

O baixo índice de morta-
lidadé está relacionado com o
alto nível de vida — comenta o
professor Bendt Zachau-
Christiansen, do Departamen-
to de Pediatria do Hospital dc
Copenhague.

CHAVE DO ÊXITO
De acordo com um estudo

de Zachau-Christiansen. publi-
cado em 1960, os Estados Um-
dos tinham uma taxa de morta-
hd3de infantil dc 28 em cada 1
mil Pouco depois, o Governo
americano começou a gastar
maciçamente para dar assisten-
cia médica aos pobres, como
parte da guerra contra a pobre-
za do Presidente Lyndon
Johnson.

O fato de os EUA terem
reduzido o índice a pouco mais
de 12 mortes em 1 mil mostra
que medicar pessoas de poucos
recursos dá resultado — diz o
professor.

Mas nem todos concordam
em que a economia é um ele-
mento determinante no núme-
ro de crianças que sobrevivem
ao primeiro ano. O médico
americano Herman Hein, da
Universidade de lowa, estudou
o sistema médico sueco em 8(1
para buscar a chave de seu
êxito em relação à baixa morta-
lidade infantil.

Seu relatório, publicado em
X2. reduz a importância dos
fatores econômicos e atribui os
bons resultados na Suécia a
uma atenção médica de quali-
dade e a melhor preparação
das futuras mães por meio de
educação sexual.

Chicago, EUA UPi
jgsss-,l&it

WILLIAM MANN
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Berlim ameaça impedirJ 
lí

Hart comemora com correligionários .suas recentes vitórias sobre Mondale

Pesquisa nacional consagra

virada de Hart sobre Mondale
Nova Iorque — Depois dc conseguir

cm Wyoming sua quarta vitória sobre o
antes favorito Walter Mondale, o Sena-
dor Gary Hart (Colorado) passou à fren-
te de Mondale numa pesquisa nacional
encomendada pela rede de televisão CBS
e pelo jornal The New York Times: 38% a
31%. Sc as eleições fossem hoje, Hart
perderia para Regan por quatro pontos
percentuais, 44<v a 40%. Uma pesquisa

Gallup divulgada sexta-feira deu vitória a
Hart sobre Reagan por 52% a 43%.

Pesquisa anterior às primárias de
New Hampshire semana passada mostra-
va um apoio de apenas 7% dos eleitores
democratas a Hart contra 51% para Mon-
dale. No sábado cm Wyoming, vizinho ao
Colorado que Hart representa em Wa-
shington, ele teve 61% dos votos dos
Caueuscs (assembléias locais).

Amanhã é dia de um grande teste, o
da Super Terça-Feira (Super Tuesdav):
nove Estados realizam primárias e caucu-
ses para escolher 50? delegados à conven-
ção democrata dc julho em San Francis-
co. Walter Mondale foi ontem a Plains,
Geórgia, um dos nove Estados, paravisitar o ex Presidente Jimmy Carter, a
quem serviu na Casa Branca como Vice-
Presidente, numa tentativa de reabilitar
seu prestigio.

Senador defende alta tecnolo£ia
Washington —- A promoção dc uma'

política industrial voltada para a era da
alta tecnologia talvez seja a idéia nova de
Garv Hart que mais o distingue tanto de
Ronald Rcagan como de Walter Mon-
dale.

Os problemas econômicos dos EUA
são tão graves, segundo Hart, que exigem
do Governo um programa dc desenvolvi-
mento reminisccnte aos planos de metas
dos países do Terceiro Mundo ou das
políticas setoriais do Japáo.

Forças do mercado
Com o laissez-falre de Ronald Rca-

gan ou o protecionismo comercial de
Walter Mondale, segundo Hart, a econo-
mia americana continuaria perdendo sua
liderança internacional e estaria destina-
da â deterioração. Por suas idéias sobre
economia, Hart já foi apelidado de "o
democrata Atari", numa alusão à princi-
pai marca de jogos eletrônicos.

Esse apelido para ele talvez não seja
prejorativo porque Hart dc fato acha
imprescindível a colaboração do Governo
para os Estados Unidos completarem a
sua transição para a era da alta tecnolo-
gia. Influenciado pelos planos de Robert
Reich sobre a reestruturação da econo-
mia americana, Hart acha que os EUA
estão passando por uma profunda trans-
formação na qual muitos empregos e
empresas deixarão de existir e novas
indústrias estarão surgindo nas próximas
décadas.

Com essa perspectiva, Hart se opòe a
Walter Mondale que. comprometido com
os sindicatos, pretende defender o traba-
lho nas indústrias tradicionais, levando
adiante políticas de protecionismo contra
as exportações de têxteis, calçados, aço e
outros produtos de países como o Brasil
Ele se opõe também a Ronald Reagan
que acha que as transformações econômi-
cas devem ser ditadas pelas forças do
mercado e que o Governo americano
nunca deveria adotar qualquer política
industrial.

Hart na Casa Branca criaria vários
mecanismos de ajuda às indústrias de alta
tecnologia. No Senado, ele votou contra
o socorro que o Governo prestou à
Chrysler porque considera que os Esta-
dos Unidos não devem preservar a qual-
quer custo empresas que estão perdendo
sua competitividade. Mas Hart criaria

vános incentivos para o desenvolvimento
dc indústrias nascentes

Numa carta que enviou ao Sindicato
da Indústria Automobilística mês passa-
do, Hart defende "um acordo para a
modernização entre os sindicatos, as em-
presas, o público e o capital privado". As
empresas teriam que assumir um compro-
misso para modernizar suas fábricas c
prestar novo treinamento profissional aos
seus trabalhadores Os sindicatos teriam
que subordinar reivindicações por au-
mentos de salários a ganhos dc produtivi-
dade.

Empregos perdidos
Além de sua oposição ao protecionis-

mo no comércio exterior, Hart na Presi-
dência poderia favorecer interesses brasi-
leitos fazendo os Estados Unidos se cm-
penharem mais por uma solução da dívi-
da externa. Ele tem criticado o Presiden-
te Reagan por não estar fazendo o sufi-
ciente para os EUA restabelecerem sua
liderança econômica internacional, Hart
já acusou Rcagan dc "avaro", por ter-se
recusado a contribuir com mais recursos
para o FMI e o Banco Mundial, o que
permitiria essas instituições a coordena-
rem uma restruturação da divida externa
e reduzirem as suas exigências de austeri-
dade econômica aos pafses em desenvol-
vimento. Hart lembrou durante a campa-
nha em lowa que ames da crise da dívida
os países em desenvolvimento absorviam
30% das exportações americanas e que as
políticas de estabilização impostas aos
países endividados provocaram a perda
dc milhares de empregos nos EUA.

Hart acredita na existência dc uma
forte relação entre "uma política externa
esclarecida", e os problemas econômicos
dos Estados Unidos. Ele voltou de uma
viagem à América Central convencido de
que o principal problema da região é a
pobreza, ao invés do comunismo Antes
das primárias cm New Hampshire, ele
veio a Washington para apresentar no
Congresso um projeto que proibiria ao
Presidente Reagan repetir suas "mano-
bras militares", em Honduras, conforme
a Casa Branca pretende fazer no decorrer
dc 1984.

Nas principais questões americanas,
Hart, que é considerado um "neo-
liberal", está um pouco à direita de

Mondale. Para reduzir o déficit orçamen-
tário, uma de suas prioridades, ele con-
corda em reduzir certos programas so-
ciais de ajuda médica Advoga com posi-
çóes mais moderadas do que Rcagan que
o Estado intervém demais na economia
propondo, por exemplo, a redução de
inspeções sobre segurança e saiide no
trabalho

Trajetória política
Hart foi um dos últimos democratas a

endossar o congelamento de armas nu-
clearcs. Chegou a apoiar a posição de
Reagan a favor de acordos com a União
Soviética para a modernização e redução
dos arsenais nucleares. Ele se opõe ao
míssil MX e ao bombardeiro B-l, mas
considera que as forças militares conven-
cionais dos El A precisam ser moderni-
zadas, o que o impediria de reduzir
substancialmente, ao contrário de Mon-
dale, as verbas para o Pentágono.

Em termos de apelo carismático aos
eleitores, a imagem de Hart também se
distingue da figura paternal de Reagan e
da postura entediada de Mondale No
cenário político americano cm que o
estilo dos candidatos é mais discutido e
levado em consideração do que suas
plataformas políticas, Hart é beneficiado
por sua aparência de ator de cinema mais
jovem do que Rcagan que em 1979 foi
designado pela revista Ptaygirl como "um
dos 10 homens mais *ry da Amênca".

Sua trajetória política evoluiu de um
conservador religioso do intenor durante
sua adolescência a idéias bastante Iibe-
rais, quando coordenou a campanha pre-
sidencial de George McGovern. em 1972,
e finalmente a posições mais centristas
desde que conseguiu se reeleger Senador
pelo Colorado em 1^80, quando a maio-
na dos democratas do Oeste perderam as
eleições para os candidatos mais conscr-
vadores do Partido Republicano. Tradi-
donalmente, os candidatos á Presidência
do Partido Democrata perdem as eleições
nos Estados do Oeste, mas Hart, que fez
sua carreira no Colorado e não se alenti-
fica com a tradição da era do New Deal
de Franklin Roosevelt, provavelmente
terá melhores condições de obter votos
no Oeste, se for designado pelo Partido
Democrata.

ARMANDO OURIQUE
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A PREMO.
Com uma boa idéia na cabeça vocô sai com 4 milhões na mâo.

4 milhões, uma viaQem a um centro industrial, diploma e medalha
Roberto Simonsen Este e o prêmio do primeiro colocado.

2 milhões, diploma e medalha Ffeberto ãrnonsen para o segundo colocado.
O Prêmio Talento Brasileiro foi instituído para incentivar voc.è a criar e

desenvolver novos inventos que se apliquem a realidade do País
Mãos á obra Pb Ia primeira vez na sua vida você vai ganhar um prêmio

que e pura invenção,
Informações e inscrições à Rua Santa Luzia. 735 - 12° andar, nas

sucursais estaduais do Jornal do Brasil e em todos os
Departamentos Regionais do SESI.
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emigraçao se botin sl/> »•U( I

aos refugiadosapoio
Bonn — O Governo da Alemanha Oriental está ame.t

çando fechar de novo seus portões à emigração caso a
Alemanha Ocidental prossiga dando apoio a pessoas que se
refugiam cm embaixadas dc países ocidentais situadas nos
Estados socialistas. Bonn está negociando salvo-condutos parauns 50 casos espalhados pela Tcheco-Eslováquia, Hungria e
Romênia, além da própria Alemanha Oriental, e enfrenta
agora inusitada resistência por parte de Berlim

A moda dc se refugiar nos prédios de embaixadas
estrangeiras está aumentando na medida em que a direção da
Alemanha Oriental permite que inusitado número de cidadãos
abandonem o próprio pais, O recorde de I mil 200 pessoas em
laneiro foi batido e quase dobrado em fevereiro Em março,
quase 500 pessoas por dia estão podendo abandonar legalmen-
te a Alemanha Oriental e solicitar documentos da Alemanha
Ocidental.

Sem vínculos
— Cálculos de dentro do Governo dizem que pelo

menos meio milhão de pessoas (numa população dc 17
milhões) irão entregar requenrnentos pedindo mudança para
o Ocidente, disse o economista Wolfgang Seiffen um dissi-
dente da cúpula do Governo da Alemanha Oriental que há
poucos anos se fixou no Ocidente

O enorme fluxo de refugiados já está causando proble-
mas nos centros de atendimento e triagem. A mais nov.i
proposta do Goverriò da Alemanha Ocidental ainda esta
sendo estudada por Berlim: Criar um sistema que permita a
seus cidadãos v isitar países ocidentais no máximo duas a três
vezes por ano, evitando que fiquem mesmo por lá.

Os custos para Bonn também estão aumentando Além
das somas destinadas à compra de prisioneiros políticos ou
comuns (I bilhão de-marcos, aproximadamente), outros 110
milhões estão destinados apenas a pagar a transferência de
pessoas de uma Alemanha para a outra. A pnncipal alegação
para abandonar o pais é a de possuir parentes no lado
Ocidental. Quem não tem vínculos familiares estreitos custa
mais caro na tabela dc refugiados.

Fontes do Governo alemão citadas pela imprensa local
afirmaram que a Alemanha Oriental está preparando proces-
sos exemplares para diminuir ura pouco a maré dos que pedem
requerimentos ou tentam ir diretamente para o Ocidente
refugiando-se em embaixadas As representações diplomati-
cas dos Estados Unidos, f rança e Inglaterra em Berlim
Onental estão cooperando com as autondades do país e se
recusam a deixar entrar em suas dependências quem possua
apenas documentos de identidade da Alemanha Oriental.

Sem barreiras
A Alemanha Ocidental se recusa a aderir a essa prática

e, por isso, sua representação está sendo vigiada por guardas
armados e pela polícia secreta, que não deixa nenhum
estranho ao prédio se aproximar. Os protestos de Bonn têm
sido débeis e políticos de todos os partidos vão á televisão
pedir para que os "irmãos" alemães do outro lado suspendam
qualquer tipo de fuga espetacular ou ação individual que
acabe prejudicando quem tenta sair legalmente do país.

Na feira comercial e industrial de Leipzig. inaugurada
ontem, a cúpula política da Alemanha Onental aproveitou
para contatos de alto nível com industriais e lideres do lado
Ocidental, incluindo o arquiconservador Franz Josef Strauss,
articulador dc um fabuloso empréstimo financeiro de 1 bilhão
dc marcos concedido ano passado pelos principais bancos da
RFA à RDA. Outro meio bilhão acaba de ser liberado agora
por um consórcio italiano, apesar dos protestos dos países da
Comunidade Econômica Européia, para os quais a RDA se
aproveita de seu status junto à RF.A para exponar sem
barreiras alfandegárias produtos mdustrtais e agrícolas na
CEE

WILLIAM WAACK

Pinochet vai consultar

povo sobre reforma da

Constituição de 1980
Santiago — O Presidente do Chile, General Augusto

Pinochet, em discurso comemorativo do terceiro aniversário
da entrada em vigor da Constituição que fez aprovar em
referendo em 1980, anunciou que convocara em breve um
plebiscito para a reforma da Carta, que permitirá"coiisultar a
opinião do povo em matérias da mais alta transcendência paraa vida nacional",

Pinochet não precisou sobre que matérias seria a cônsul-
ta. embora círculos políticos estimem que seria sobre o
funcionamento antecipado de um Congresso eleito Mas
contrariando recentes declarações do Comandante da Força
Aérea, Fernando Mattei. sobre a possibilidade da antecipação
da abertura do Congresso — de 1990 para 1988 — o Ministro
da Defesa, Vice-Almirante Patricio Carvajal, disse que as
Forças Armadas náo são partidánas do encurtamento do
prazo.

Conveniência
— Náo é verdadeiramente conveniente para os demo-

cratas da nação que se proceda a curto prazo a eleição
presidencial e à implantação de um Governo totalmente civil— disse o Ministro Carvapl, enfatizando que defende o que"está estabelecido na Constituição". Carvajal, falou durante a
missa pelos três anos em que vigora a Carta, rezada ontem no
templo de Maipu. nos subúrbios de Santiago Aliás, à saída da
missa, jovens gritaram lemas contra o General Pinochet e três
foram presos.

Pinochet indicou que possivelmente ainda neste semestre
proporá à Junta Militar de Governo as legislações sobre
Partidos políticos, tnbunal eleitoral e. antes do fim do ano. as
referentes ao sistema eleitoral e Congresso nacional. Quanto
ao referendo a ser convocado, só acrescentou que "os chilenos
poderão se pronunciar e contribuir diretamente para forjar
sua institucionalidade". Náo se refenu a nenhuma data para a
consulta popular.

Transmitido por cadeia de rádio e televisão, o discurso
de Pinochet abordou ainda o aspecto da repressão política.Segundo o General, seu Governo continuará inflexível no
combate ao terronsmo. que ameaça "as bases da sociedade" e
que se reveste de "uma gravidade e perigo ainda maiores porsuas vinculaçóes com setores políticos e de outra índole, tanto
internos quanto internacionais". No plano econômico, o
discurso anunciou o início da recuperação econômica do
Chile.

DATAMEt S A SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS
SOCIEDADE DE C APITAL ABERTO

CGÇ MF n9 33.387 JSrOOOl -07
ATA DA REUNIÃO DO CONSE1 HO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE D>84
DATA, HORA E LOCAL: Dia 13 de tevereiro de 19S4, às 15
horas, na »ede socul i Rua Estrela, 67, nesta cidade, reunindoo Conselho de Administração, com a presença de seus mem-
bro», Presidente I>i. (ai Gouvet Macieira e os Conselheiros Dr.
Acyr Costa Araújo e Dr. Joio de Albuquerque Mossurunga.
DELIBERAÇÕES: Eleição dos Membros da Diretoria da Socie-
dade - Reeleição do IH Joio dc Albuquerque Mossurunga
pura Diretor Presidente da Ductona e, Dl. Fernando José JUs-
rlnunn, para Diretor Financeiro iU Diretoria, ambos com o
prazo de gestão de 03 (três) anos, contados desta data. Nada
ma» havendo a tratar, a presente reunião foi suspensa pelotempo necessáno à iavratura desta au. Reaberta a reuruio, a
ata foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente e dentais Con-
selheiros.- Cil Gouvra Macieira - Presidente do Conselho de
Administração - Acyr Costa Araújo • Conselheiro - Joio de
Albuquerque Mossurunga -Conselheuo.
CERTIDÃO Processo n. 8264<'84 - CERTIFICO que DAT A-
MFC S/A. SISTEMAS 1 PROCESSAMENTO DL DADOS ar-
quivou nesta JUNTA sob o n. 117JQO por despacho de 23 de
(emeiro d? 1984, da 2a. TURMA.. ARCA dc 13/02/84, quee dou te. JUNTA COMERCIAL t> >

s dc
m-

mês
ÍK>

icri-

fogem

fevereiro de 19S4, da 2a. TURM
reelegeu Diretoria, do mie
ESTADO LX) RIO 1)1 J ANl 1RO, em 23 de fev. de 1<>S4. Eu,
Valdete A. do Amaral escrevi, coníen e assino. Eu, Palmiro
Benedito Padiiha, respondendo pela Secretaria Geral da JU-
CERJA, a subscrevo è assino,- Taxa de arquiwunento - Ct$
56 104,00

França julgí
pescadores

Paris — Os Boprtt '..ir
dois pesqueiros espanhó
terceptádos t!'a 7 deste
pela Marinha da Fraóç
Golfo de Vizoava. foram
minados ontem, por delitos de
pesca em zona proibida e por
resistência às autoridades mili-
tares francesas Os dois foram
deixados livres, mas estão proi-
bidos de sair da região. Os oito
membros da tripulação de um
dos barcos, feridos por um tiro
de um navio francês, comi-
nuam hospitalizados c não fo-
ram envolvidos no processo.

Tehecos

para \ iena
Viena — Dois tchccos-

eslovacos fugiram ontem de
seu pais a bordo de um bimotor
Antonov, de fabricação soviéti-
ca, e ao aterrissar no Aeropor-
to de Viena pediram asilo poli-
tico, anunciou o Ministério do
Interior, sem dar mais dela-
lhes. Versão extra-oficial indi-
cou que um era piloto profis-
sional e outro operáno da in-
dústria elétrica Os dois foram
levados para Traiskirchen,
principal campo dc refugiados
ao Sul de Viena

Curdos morrem em
greve na Turquia

Ancara — Onze militares se-
paratistas curdos morreram na
prisão militar de Diyarkabir, a
Sudeste da Turquia, depois de
manter greve de fome por mau
dc 40 dias. disseram parcntci
dos mortos, náo identificados
pela agência AFP. As mães dos
mortos foram colocadas sob v i-
gilância ao regressarem da pri-
são, onde acompanharam o en-
terro dc seus filhos, c foram
intimadas a manter o caso em
silêncio. A greve de fome dos
presos er3 contra a tortura na
prisão.

Discurso era
de Andropov

Moscou — O discurso que
Constantin Chernienko leu dia
2 deste mês. ante o eleitorado
do distnto Proletarski. na Ca-
pitai soviética, foi "com ligeiras
moJificaçóes de estilo" prcp.i-
rado por Yuri Andropov para a
mesma ocasião, disseram fon-
tes ligadas ao Kremlin i agèn-
cia EFE Andropov havia pre-
parado o discurso aparente-
mente para sua reapàriçáo ps:-
blica, se tivesse melhorado das
doenças que o mataram dia ^
de fevereiro.

Papa faz apelo
por seqüestrados

Cidade do Vaticano — O
Papa João Paulo II fez ontem
um emocionado apelo aos se-
questradores italianos para quelibertem suas vítimas. Durante
a bênção semanal dos domin-
gos, na Praça de São Pedro,
disse desejar que "Deus como-
va os corações dos seqüestra-
dotes para que tenham um ges-to humano c restabeleçam a
serenidade ãs famílias ampla-
mente angustiadas". Segundo a
agência AP, pdo menos 50
pessoas foram seqüestradas na
Itália no ano passado.

Irlandês atira
bomba em guarda

Relfast — Grupos de jovens
republicanos irlandeses atira-
ram mais de 100 bombas de
gasolina contra policiais de
Londonderry, durante distür-
bios na madrugada de ontem,
depois de uma passeata organi-
zada pelos protestantes em
protesto contra o plano do
Conselho Municipal de mudar
o nome da cidade para Derr..
Os policiais dispararam balas
de plástico para dispersar os
jovens Os católicos irlandeses
sempre chamaram Londonder-
ry de Derry, mas os protestai!-
tes argumentam que tal hábito
enfraquece os laços da Irlanda
do Norte com a Grã-Bretanha.

Caracas acha
400 fetos

Caracas — O aparecimento
de 400 fetos em uma fossa
comum do cemitério ao Sul de
Caracas comoveu a opinião pó-
blica venezuelana e motivou a
discussão da questão do abor-
to. Os fetos foram descobertos
por um funcionário que. cora
uma escavadeira hidráulica, re-
movia a terra na parte alta do
cemitério. A polícia supõe que
eles tenham sido colocados lâ
por clinicas que fazem abortos
clandestinos.

Papa canoniza
freira italiana

Cidade do Vaticano — Paota
Frassmetti, freira italiana que
viveu no século XVIII, foi ca-
nonizada ontem ,wio Papa
João Paulo 11 durante cerimô-
ma na Basílica de Sào Pedro
assistida por mais de 10 mil
fiéis. Fundadora da Congrega-
ção das lrmás de Santa Dore-
teia, Paola Frassinetti é tida
como responsável pela cura re-
cente de um caso de artrite
deformante cm Mana Macca-
rone. de 55 anos. Maria, que
assistiu à cerimônia. esteve p*-
raiítka por 13 anos ate segua-
do seu depoimento, reíar du-
rante seis meses pata a santa.m



JORNAL DO BRASIL INTERNACIONAL segunda-feira, 18/3/84 n i° caderno 13

Líderes libaneses

reiniciam na Suíça

conferência de paz
Lausanne e Beirute — O Presidente do Líbano. Aniin

Gemavcl (crisiSo maronita), beneficiado pela sua recente
reaproximaçik) com a Síria, reinicia hoje, em Lausanne (Suíça),
com oito diligentes das facções politico-religiosas rivais, conver-
sações de paz destinadas a obter a reconciliação e a pór fim a
uma década de derramento de sangue. Em Beirute, tempesta-
des de neve forçaram ontem os grupos cm luta a observarem
uma trégua na violência que, sábado, matou 18 pessoas.— Desejamos conseguir duas coisas na conferência (de
Lausanne): um autentico cessar-fogo e a abertura de um
processo político genuíno — comentou um assessor de Ge-
mayel, citado' pela agência inglêsa Reuters.

Ele acrescentou que Gemayel espera que a conferência
possa aprovar reformas políticas e levar à formação de um
Governo de unidade nacional com ampla base.

Além do Presidente, participarão da conferência os seguin-
tes dirigentes libaneses:

Pierre Gemayel (cristão maronita direitista) — Pai de Amin
Gemayel, fundou o Kataeb (Partido da Falange) em 1936,
depois de visitar a Alemanha e assimilar a ideologia e a
disciplina da juventude nazista. É um opositor ferrenho do
socialismo, do nacionalismo árabe e da presença palestina no
Líbano. Foi Ministro várias vezes (tem 78 anos).

Camille Chamoun (cristão maronita direitista) — Com 8.1
anos. foi Presidente do Líbano de 1952 a 1958. Na década de 60,
fundou o Partido Liberal Nacional. Pró-Estados Unidos, foi ele
quem pediu a intervenção dos fuzileiros navais americanos no
país durante a guerra civil de 1958.
« Walid Jumblatt (muçulmano druso de esquerda) — Filho do
líder druso e proeminente socialista Kamal Jumblatt, assassina-
do em 1977. Com 35 anos, considerado, segundo a Reuters,"um político quixotesco e indeciso", Wàlid Jumblatt viu sua
importância crescer devido à ofensiva militar de suas milícias
contra o Exército libanês desde o começo de fevereiro. Jumblatt
exige reformas constitucionais que dêem aos muçulmanos (a
maioria da população libanesa) maior participação política.

Nabi Berri (muçulmano xiita) — Advogado, 44 anos, passou
a ser conhecido no começo dos anos 8Ü, como líder do grupo
paramilitar xiita Amai (Esperança). Sua milícia assumiu desde o
dia 6 de fevereiro o controle do setor ocidental (muçulmano) de
Beirute. É aliado dos drusos.

Rashid Karaml (muçulmano sunita) — Foi Primeiro-Ministro
no começo da década de 60 c no início da guerra civil de 1975-
76. Tem 62 anos e sua base é a cidade de Trípoli, no Norte do
Líbano, onde, em 1958, liderou uma revolta nacionalista contra
o Presidente Chamoun.

Sulelman Franjieh (cristão maronita) — De 1970 até o fim da
guerra civil de 1975-76 foi Presidente do Líbano. Aliou-se aos
falàngistas e a outros cristãos direitistas até 1978, mas mantém
boas relações com a Síria. Opõe-se á cooperação dos falangistas
com Israel. O assassínio de seu filho. Tonv, em 1978. provocou
uma sangrenta disputa com a família óemayel. A base de
Suléiman Franjieh (73 anos) fica nas montanhas do Norte do
país.

(Jumblatt, IÇarami e Franjieh são os líderes da Frente de
Salvação Nacional, um grupo anti-Gemayel e pró-Síria Nabi
Berri não integra essa Frente, mas a considera uma aliada)

Saeb Saiam (muçulmano sunita) — Primeiro-Ministro em
várias ocasiões, empresário e filantropo, tem 78 anos. Patriarca
da comunidade sunita cm Beirute, ajudou a negociar a retirada
dos palestinos da Capital em 1982. poucos meses depois que o
Exército de Israel invadiu o Líbano. Mantém estreitas relações
com a Arábia Saudita.
9 Adel Osselran (muçulmano xiita) — Ex-presidente do Parla-
mento, tem 7S anos. Saiam e Osseiram são considerados
muçulmanos conservadores.

Dirigentes mantêm

posições antagônicas
Beirute — Os líderes libaneses que reiniciam hoje na Suíça

(a primeira rodada foi em Genebra, de 31 de outubro a 4 de
novembro de 1983) nova etapa das conversações sobre reconci-
liação nacional levam para a mesa de negociações diferentes e
antagônicas opiniões sobre o futuro do Líbano, com os muçul-
manos exigindo amplas reformas políticas às quais se opõem os
cristãos.

Os detalhes dos temas que serão debatidos são sigilosos,
mas informações obtidas de fontes políticas permitem que se
trace o seguinte quadro das posições dos muçulmanos, cristãos e
do Governo

Os muçulmanos drusos e xiitas, apoiados pela Síria,
conquistaram importantes vitórias militares contra o Exército
regular libanês e agora exigem:

1) Transformações radicais na estrutura do Exército, pata
pôr fim ao domínio cristão do seu comando. Ouercm também
garantias de que o Exército não será usado contra os conflitos
internos.

2) Redução dos poderes do Presidente cristáo (por um
antigo pacto político, o Presidente é sempre um cristão maroni-
ta e o Primeiro-Ministro sempre um muçulmano sunita).
Querem também que o Primeiro-Ministro seja eleito pelo
Parlamento, ao invés de ser escolhido pelo Presidente, e que
todas as leis sejam assinadas tanto pelo Presidente quanto pelo
Primeiro-Ministro.

3) Fim do sistema de distribuição dos empregos no serviço
público e dos assentos do Parlamento segundo o contingente
populacional das diferentes comunidades religiosas.

4) Formação de um Senado no qual todas as confissões
ter iam representação equãnime, a Fim de preservar os direitos
dos grupos pequenos, como os drusos.

5) Ampla descentralização administrativa e reformas eco-
nômicas e sociais.

6) Oferecimento a Israel de garantias de segurança, como
estímulo a que retire suas tropas do Sul do Líbano.

O Governo do Presidente Amin Gemayel estaria disposto
a oferecer o seguinte:

1) Restringir a ação do Exército à segurança estatal.
2) Maiores poderes para o Premier muçulmano. Este

poderia ser eleito pelo Parlamento.
3) Fim do sectarismo no serviço público.
4) Formação do Senado.
5) Descentralização administrativa.
6) Concessão de garantias de segurança a Israel.
Segundo as fontes, os dirigentes cristãos direitistas que

participarão da conferência de Lausanne deveráo resistir às
reformas políticas e dar prioridade à retirada das forças sírias
que controlam o Leste e Norte do Líbano. Suas posições sao as
seguintes:

1) Nenhuma modificação nos Poderes do Presidente.
2) Respeito aos direitos das seitas religiosas.
3) Oposição à enaçáo do Senado.
4) Permanência das tropas israelenses no Líbano até que as

forças sinas tenham se retirado.
PAUL EEDCE

R»ut»ri

Contrato de vedete escandaliza ítália
Roma — Na França a televisão estatal fez do

enrugado e charmoso Sr. Yvcs Montand um irresistí-
vel guru político, com todas as chances de vir a ser o
Ronald Reagan francês, um próximo inauilino do
Elysée, palácio do Presidente da República. Na
Itália, o fenômeno criado pela RAI, a medíocre e
burocratizada TV oficial, foi a Senhora Raffaella
Carra, que por pouco não provocou mais uma crise
de Governo em Roma.

No Parlamento, nos ministérios, nas primeiras
páginas de jornais, nas capas de todas as mil revistas,
nas discussões dos bares e das praças italianas, há dez
dias não se fala de outra coisa, nada parece mais
importante do que o contrato de 6 bilhões de liras
(cerca de 3 milhões 800 mil dólares) que a RAI
assinou com a Senhora Carra, vedete de beleza e
talento muito discutíveis, oxigenadíssinia, ligeiramen-
te estrábica, já avançada nos anos (42), mas muito
simpática para as donas-de-casa do país que assegura-
ram à transmissão de variedades por ela apresentada
a maior audiência já registrada no horário do almoço
italiano: 8 milhões de telespectadores

Num momento de crise c austeridade, em que o
Governo decide autoritariamente, por um decreto-
lei. reduzir em 34% os salários dos trabalhadores, a
revelação feita por um parlamentar comunista sobre
o contrato que a RAI firmara por três anos com a
senhora Carra não podia deixar de criar a polêmica
que criou. Caso que se fez ainda mais rumoroso
quando o Primeiro-Ministro socialista Bettino Craxi
intimou o seu correligionário, o intelectual Sérgio
Zavoli. presidente da RAI, a rescindir o contrato com
a vedete e animadora do programa Pronto.,. RaíTael-

la? Contrato que, na opinião do Primeiro-Ministro
Craxi, ofendia a dignidade dos italianos, que não
podiam aceitar a hipótese de a Senhora Carra valer e
ganhar mais do que o Presidente dos Estados Unidos,
Ronald Reagan.

Estimulado pela solidariedade de outros líderes e
partidos da coalizão de Governo (principalmente
aquela da Democracia Cristã), que não aceitavam a
ingerência do Primeiro-Ministro em questões da
RAI, juridicamente unia sociedade de economia
mista que só deve prestar contas ao Parlamento,
Zavoli não aceitou o ultimato de Craxi e tampouco se
demitiu da presidência da Radio Televisão Italiana,
um dos cargos mais importantes e cobiçados do país

Além de contrariar, Zavoli desafiou Craxi. líder
do seu partido e principal responsável pela sua
eleição para a presidência da RAI. Com um longo e
minucioso comunicado, Zavoli explicou as razões que
levaram sua administração a firmar o contrato com a
Senhora Carra e lembrou as responsabilidades dos
Governos e do Parlamento italiano pelo que está
acontecendo. Se a RAI não estivesse sujeita à desleal
e agressiva concorrência das emissoras privadas,
certamente a Senhora Carra custaria muito menos.
Os bilhões que lhe serão pagos não teriam passado de
uma legítima defesa da RAI contra uma outra
bilionána proposta feita à artista por uma TV' priva-
da, do grupo Berlusconi de Milão, que já superou a
audiência da RAI em vários horários.

Como e por que as televisões privadas dispõem
de tanto poder e ameaçam tanto a televisão de Estado
que só na teoria continua a deter o monopólio do
masvmedia televisivo? Sérgio Zavoli. presidente da

RAI, não achou necessário explicar ao Governo e ao
Parlamento o que eles já estavam cansados de sabei.
Já que a progressiva perda de consistência (e de
público) da televisão estatal se deve a uma omissão
do Governo e do Parlamento. Pois há mais de Seis
anos, os vários Governos e duas legislaturas parla-
mentares da Itália nada fizeram para definir e regula-
mentar o comportamento dos meios de comunicação
audio-visüal. Lacuna que estimula e justifica uma
competição caótica e selvagem entre as emissoras
estatais e privadas na Itália, uma competição que deu
origem a um mercado onde tudo é válido e nada é
ilegal ou proibido.

Ao contrário do velho e indiscutivelmente talen-
toso ator-cantor Ives Montand, que, com o programa
Vive la Crise, transmitido pela Antenne Deux. da
Rádio Televisão Francesa, lançou um autêntico pro-
grama político e ideológico para toda a Euiopa.
valendo-se sempre de seus indiscutíveis recursos
cênicos, a Senhora Carra náo podia ser mais simples,
despretensiosa e óbvia no seu programa Pronto...
Raffaella?

Ela náo transmite qualquer mensagem, nao faz
ninguém pensar, limita-se a ajudar as donas-de-casa a
matarem o tempo e o silêncio de duas horas de
solidão: a da preparação e a do põs-almoço. quando
habitualmente elas não têm a companhia dos filhos e
maridos. O principal trunfo da Senhora Carra t um
telefone vermelho, através do qual se comunica com
as casllinghe (domésticas) de Uxl3 a Itália, o público
que lhe fez a vedete mais bem-paga da península

ARAÚJO NETTO

Irã acusa Iraque de usar

também agente laranja na

frente ao Sul de Bagdá
Teerà — A agência oficial iraniana. Irna, afirmou ontem

que 401) soldados que lutam na frente Sul da guerra lrà Iraque,
próximo a Bassora. foram atingidos nos olhos, narizes e
pulmões por armas químicas utilizadas por Bagdá l m médico
da frente disse que os iraquianos usaram gás mostarda e agente
laranja.

O Governo iraquiano negou que esteja usando arma
química na guerra e criticou duramente o Comitê Internacional
da Cruz Vermelha fx>r endossar as denúncias de Teerá
Segundo um comunicado da Chancelaria a Cruz Vermelha náo
pode ter certeza de que os pacientes iranianos que examinou
i iram realmente feridos nas frentes de batalha

lomais britânicos afirmaram ontem que o Iraque fabrica
armas químicas e as utiliza na Guerra do Ct>lfo.

Os nossos hortlgrai\jeiros são produzidos
nas regiões serranas de Miguel Pereira,

rriburgo e Teresópolis. Lugares do águas
cristalinas.

DÊ MAIS SAÚDE À SUA FAMÍLIA.
Berinjela, kg  110,
Inharne, kg 195,
Pepino, kg 95,
Vagem, kg 260,
Abacate, kg 310,
Abobrinha, kg 175,

Ofertas válidas hUí 14 / 03/84

Melancia, unidade.. 780,
Abóbora especial, kg . . . 145,
Verduras sortidas, molho 80,
Jiló, kg  110,

Aproveite ainda
o massacre destes preços:

Suco de caju Jandaia, garrafa
560,

Geleia de mocotó Colombo,
todos os sabores, copo . 320,
Sabão Platino Super, tablete
de 200g  170,
Desinfetante Pinho-Sol, vidro
de 500ml  550,

Ofertas válidas também para o
Centro Comercial Boulevard.

pau

Nova bomba

explode na

Inglaterra
Londres — Uma bomba e>

plodiu ontem debaixo de um
carro estacionado cm um bair-
ro árabe da cidade inglesa de
Manchester, 322 quilômetros
ao Norte de Londres, danifi
cando inteiramente dois auto-
móveis, mas sem causar víti-
mas. Outra bomba foi encon-
trada pela polícia no prédio em
frente ao loca! da explosão,
mas ela foi detonada cm segu-
rança pelas autoridades poli-ciais.

Os dois incidentes ocorre
ram um dia depois que duas
bombas explodiram em Lon-
dres cm estabelecimentos fre
quentados por árabes, inclusive
líbios. causando ferimentos em
26 pessoas A Scotland Yard
advertiu a comunidade árabe
uuc os atentados podem estar
uirigidos contra exilados líbios
que residem na Grã-Bretanha
ADVERTÊNCIA

O Chanccler britânico, L<3-
wrencc Mowe, pediu ao Em-
baixador britânico em Trfpoii
que "a utilização de atos tetro
nstas é totalmente inaceitá-
vel", dando a entender que os
ataques teriam sido feitos por
comandos líbios orientados pe-
Io Governo do Coronel Muam
mar Kadhafi.

O distrito de Manchester
onde ocorreu o incidente, é
habitado por muitos estudantes
árabes, O carro que explodiu
estava localizado neste bairro e
pouco depois a policia britânica
encontrou um pacote suspeito
escondido numa tanela do an-
dar térreo do prédio em frente
ao local da explosão A polícia
conseguiu detonar o explosivo
cm segurança.

Na noite de sexta-feira para
sábado, uma banca que vendia
jomais e revistas árabes em
Londres foi destruída por uma
bomba e 26 pessoas ficaram
fendas quando outra explodiu
no clube noturno L'Auberg,
freqüentado por árabes, entre
eles muitos exilados líbios

O Governo de Londres ad-
vertiu também a Líbia de que
atentados terroristas poderão
prejudicar as relações entre os
dois países.
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Quem paga 
Imposto de Renda.

Quem 
recebe restituição.

Siga os piussos <lo leão. Entregue em dia a sua declaração.
Leia o manual com bastante atenção. Em caso de dúvida, telefone

pro leão. Preencha corretamente e entregue no prazo certo a sua
declaração. Assim, não atrasa a sua restituição, que agora vem com
correção.

Quem tem restituição.

A restituição a que você tiver direito vem corrigida em ORTN.
Ou seja, sua restituição virá mais gorda.

Quem tem IR a pagar.

Impostos N.° do Coefi- Cots Vencimento
pagar (Oi) colas cientes 

Ate .S6.fiT0.P0 emj l.OftXI 1^
i]f 36.671, a 53 461, at£ 0.545-t 2.' 31-05X
de 53.462, a 6t).:t2-t, ate 0.3741 3.» 2tM*vM
ile rtjl.3g&. a & 281, ate U.-.\NS 4 ;tl iC M 

~

do .S4.2f2. a t»8.376, ate 0,2373 5/ 31-C-nM
de 98.377. a 111.669, ate6 0.2033 6/ 2*-0<M4
(!«• 111.670. a 124.223, ale 7 0,1 TV I 7'" 31-ltMvl
acima de 124.223,00 ateS 0,1610 30-11-M

Se, poracaso, seus formularios DARF se extraviaram, adquira
urn conjunto novo em qualquer papelaria e, ai sim, preencha-as por
completo.

Se você tem imposto a pagar, náo precisa mais aguardai- a
notificação para começar a pagar. Junto com as instruções vêm os
formulários DARF (Documento de Arrecadação de Receitas
Federais), semipreenchidos pelo computador. Você mesmo
completara o preenchimento desses formulários. E terá, então,
duas opções:

1) pagamento a vista - pagamento integral do imposto, de uma só
vez, sem qualquer acréscimo, até 30 de março; ou

2) pagamento parcelado - pagamento, com correção, em ate oito
meses. A primeira cota, até 30 de abril.

Siga o seguinte esquema: multiplique o valor do imposto a pagar
pelo coeficiente correspondente ao número de meses que você
escolher. O resultado é o valor de cada cota. Veja exemplo a seguir:

Sip os prazos.

Quem tem imposto a pagar ou direito a restituição, entrega a
declaração até 23 de março. Quem está isento, até 27 de abril.

Sip a cor do formulário.

Faça seus cálculos e veja, nas instruções, qual o formulário mais
adequado para você usar. verde (simplificado) ou azul (completo).

Sip a filosofia.
0 leão e manso e justo para quem faz tudo direito.

Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda \/
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Falecimentos

Rio de Janeiro
André Luiz l.ima I.arqué de

Sou/a Lobo, 17, estudante, sol-
teiro Afògamcnto na Barra da
Tijuca

Almir Fernandes, 22, anc-
mia aguda. Carioca, padeiro,
solteiro. Morava na Estrada de
Madure ira.

Douglas Divino de Carvalho.
29, de ferimentos penetrantes
no crânio. Paulista, desenhista,
projetista, solteiro. Morava na
Rua Bela. 737.

Arlindo Pedro de Oliveira.
29. causa indeterminada. Pau-
lista, músico, solteiro. Morava
na Avenida Rui Barbosa. Fia-
mengo.

Luií Ciuldino Brittes. 32. de
leucemia. Carioca, comercia-
rio, solteiro, morava na Rua
Aristides Lobo

Creuza da Silva. 40. de he-
morragia cerebral Carioca,
solteira Morava na Rua
Caieira.

Celina Pinto de Oliveira. 47,
de doença de hodgkin. Minei-
ra. casada. Morava na Rua An-
daraí.

Luciano Pinto. 53. de cân-
cer Português, solteiro. Mora-
va na Rua do Matoso, Tijuca.

José Souza Bastos. 54, de
infarto. Carioca, casado. Mo-
rava na Rua Leopoldo. Tinha
dois filhos.

José Soares de Lima, 54, de
diabetes. Alagoano, casado,
militar reformado. Morava na
Rua José Leonardo, Nova
Iguaçu.

Joana Baptista de Lima, 70,
de insuficiência respiratória.
Carioca, solteira. Morava na
Rua Ibogim, Coelho Neto.

Hilda de Souza Mattos. 71,
de pielonefritc crônica. Cario-
ca. casada. Morava na Rua
Marechal Jardim.

Cellne de Andmde Lopes,
73, de insuficiência respiratória
aguda. Carioca, solteira. Mora-
va na Rua Barão de Corumbá

Fduarda de Jesus Teixeira.
73, de infarto. Carioca, viúva.
Morava na Rua Maria Rodri-
gues.

Frandsca Camlllo, 76, para-
da cardíaca. Carioca, casada,
morava na Rua Euleuténo
Mota.

Estados
Miguel Ricardo de Souz* Li-

bório, 77, no Hospital Portu-
guês, em Salvador (BA). Den-
tista e industrial na Capital
baiana, deixa viúva a Sra Bela-
ni<« Mármore de Souza Libó-
no. e trés filhos: Maria Eliza-
beth. Maria de Lourdes e o
jornalista Carlos Elisio de Sou-
za Libório, ex-Secretário de
Comunicação Social no último
Governo de Antônio Carlos
Magalhães e atual assessor de
imprensa do Banco de Desen-
volvimento da Bahia.

Passarela

registrou

60 feridos
Das 18h de sábado até às 8h

da manhã de ontem, 60 pessoas
foram atendidas no setor de
emergência do Hospital Souza
Aguiar, vftimas de agressões,
assaltos, atropelamentos e que-
das, todas procedentes da área
da Passarela do Samba, na Rua
Marquês de Sapucaí. Na 6*
Delegada Policial, nenhum ca-
so de gravidade foi registrado,
a não ser a perda de 22 do-
cumentos.

Das pessoas socorridas no
HSA, sete tiveram de ficar ín-
temadas e, segundo a direção
do hospital, a maior parte de
pessoas atendidas foi de foliões
vítimas de agressões a socos e
pontapés. Segundo o delegado
Carlos Cícero Duarte, durante
o desfile das escolas campeãs
não ocorreu nenhum assalto,
roubo de carro, atropelamento
ou tentativa de homicídio. Foi
um final de carnaval feliz,
disse.

Psicóloga da Funabem vê

na crise causa do aumento

dos delitos de menores
Há 10 anos, o menor infrator tinha de 14 a 15 anos e

era alfabetizado. Hoje, ele chega aqui com nove anos,
analfabeto, geralmente com alguma deficiência física ou
mental. O que prova que, atualmente, a assistência é bem
menor e, por isso, os delitos estão sendo cometidos por gente
cada vez mais jovem. Daqui a pouco, eles vão cheqar aqui de
fraldas.

O comentário da psicóloga Marlene Luzia Magalhães, há
nove anos na Funabem, expressa a situação do menor infrator,
cujo número tem crescido muito no Rio, participando desde
pequenos delitos (como furto de cordões ou de carteiras) até
cm a"i|tos com morte (foi o caso do comerciante italiano
Salvatore Candia Leonc. morto num ônibus). E as autorida-
des no assunto são unânimes: o quadro piora com a crise
econômica.

Os dados são do Juizado de Menores. O índice de
infrações cometidas por menores no Rio aumentou em mais
de 30% de 1982 para 1983. No ano passado, o Juizado cuidou
de 1 mil 853 processos, 532 a mais do que em 1982. Os crimes
contra o patrimônio (roubos e furtos), num total de 1 mil 123,
subiram 63% cm relação a 1983. O envolvimento de menores
com tóxicos — como viciados, traficantes ou aviões —
aumentou 10,37%. E as detenções de menores por porte de
arma cresceram 13,7%.

"Vamos implodir"
Nós vamos implodir. Se o sistema não oferece

melhores condições de habitação, saneamento básico, saúde,
alimentação e escola, ele não possibilita uma vida honesta.
Logo. fabrica futuros criminosos. A Funabem é uma institui-
ção que cuida dos efeitos desse sistema podre — diz a
psicóloga Marlene Luzia Magalhães, com 12 anos de profissão
e nove de Funabem.

Dos menores que chegam ao Instituto Padre Severino, o
centro de triagem da Funabem, 63.54% são carentes e vêm de
famílias muito pobres, "Dizemos que o carente é o infrator
que ainda não cometeu uma infração", explica Marlene, que
utiliza estatísticas da Divisão de Apoio Técnico. O percentual
de menores abandonados é de 18%. Os outros 18.40% são de
infratores encaminhados pelo Juizado de Menores e, segundo
a psicóloga, logo procurados pela "família infratora""Esse menor não é um infrator solitário. Está dentro de
um contexto, que é a própria família a quem a infração dele
ajuda a manter Ele não se submete com facilidade As regras
do internato, porque não tem interesse cm ficar. Nem sua
família quer isso. Na maioria dos casos, ela vem procurá-lo e
faz força para tirá-lo daqui" — conta Marlene

Reincidentes
Uma instituição que luta para apagar a imagem de"prisão para menores", a Funabem mantém cinco escolas, só

no Rio de Janeiro. Só uma delas, a Odvlo Costa, filho, é para
a recuperação de menores infratores. Mas, no Instituto Padre
Severino o número de infratores reincidentes é altíssimo.

Ele começa cometendo um pequeno furto na feira
Da segunda vez é apanhado por roubo, da terceira porintegrar uma quadrilha Depois .. — e Marlene não conclui a
frase, sugerindo uma progressão que vai acabar no assalto e no
homicídio.

Lá fora eles não têm condições de melhorar Além disso,
são incitados pelo próprio grupo que os cerca e ^e aproveita do
fato de serem menores. Os adultos conhecem a ininputabilida-
de dos menores e se aproveitam dela para cometer delitos.
Assim, às vezes a culpa recai sobre o menor, quando, na
verdade, ele foi manipulado — disse

Trabalho difícil
Para a polícia, também não é fácil lidar com menores.

Um soldado da Polícia Militar, de serviço sexta-feira, no
Centro da cidade, diz que "dá um trabalhio"."Temos que acompanhar o menor como se fosse um
filho. Primeiro o levamos à delegacia mais próxima. Lá. ele é
identificado e, se ficar constatado que é mesmo menor,
transferido para a Divisão de Segurança e Proteção ao Menor
(DSPM) e, de lá, para a Funabem. A gente náo se livra dele
fácil, náo" — conta o policial.

Queixa-se da dificuldade em identificar — "alguns são
maiores do que eu" — e deter o menor. A direçáo da PM
instrui a náo bater no menor, mesmo se ele reagir, o que
também vale. segundo o guarda, para adultos."Mas eles são pequenos, ágeis, às vezes mais espertos do
que os mais velhos. E alguns sabem ser violentos. Agem em
bandos, principalmente no Centro. E. como sabem que não
serão autuados, avisam logo: Sou de menor. Alguns usam
giletes e facas mas de uns tempos para cá é grande o número
de menores com armas de fogo" — conta o policial.

Em 83, a DSPM registrou 7 mil 155 ocorrências em sua
área de atuaçáo no Município do Rio de Janeiro — um
aumento de 97% em relaçáo a 82. Dessas ocorrências, 1 mil
367 foram de menores infratores atendidos pela Seção de
Prevenção e Diagnóstico da DSPM, onde foram parar porvários tipos de infração: homicídio (nove), roubos (177),
furtos (546). portes de arma (47), uso ou tráfico de drogas
(184), por perambularcm (114) c diversos (290).

Em meio a números e a muito trabalho, a assistente
social Antonieta Euláha Nogueira explica que o perfil do
menor atendido por sua seção não tem "nada de surpreen-
dente"."Ele tem de 15 a 17 anos, vem de uma família desagrega-
da, tem pouca escolaridade e é de baixíssimo nível sócio-
econômico. A maioria tem o primeiro grau incompleto,
convive só com a mãe e quase a metade vem de famílias com
mais de trés filhos. O responsável por este menor está. quase
sempre, desempregado ou é subempregado" — explica Anto-
nieta.

O diretor do DSPM, Wilson Vianna — o antigo Capitão
Aza da televisão — diz que sáo poucos os casos de quadrilhas
que usam o menor para roubar e que o que aconteceu ao
comerciante italiano"é um caso em mil".

AVISOS RELIGIOSOS

ALBERTO LACERDA FILHO
DESEMBARGADOR
(MISSA 7* DIA)

Sua família agradece as manifestações de pesar recebidas
por ocasião de seu falecimento e convida para missa de 7o
dia a realizar dia 13 terça-feira às 11 horas na Igreja da
Nossa Senhora do Carmo à Rua Io de Março s/n4

Salários reduzidos levam

membros da PM paulista
a buscar outra profissão

São Paulo — Num só mês deste ano, 234 policiais-
milnares de São Paulo, descontentes com os baixos salá-
rios, abandonaram a farda à procura de outras atividades
mais rendosas, entre elas a de seguranças de empresas. Há
tensão devido à reivindicação salarial entre os PMs paulis-
tas, denuncia o Centro Social de Cabos e Soldados,
entidade que reúne 30 mil associados do contingente de 55
mil da corporação.

Preocupado com a evasão de policiais, o Comandante
da PM. Coronel Nílton Viana, já enviou um projeto de
«ajustamento salarial ao Governador Franco Montoro,
que ainda não deu seu parecer. Os policiais-militares
querem salários equivalentes a de seus colegas do Exército,
argumentando direito assegurado pelo Artigo 13 da Cons-
tituição Federal.

tares reivindicam somente re-
por e atualizar seus salários.
REIVINDICAÇÃO

No final do ano passado, o
Centro Social de Cabos e Sol-
dados enviou um documento
ao Comandante da Polícia Mi-
litar. alertando-o sobre o"esta-
do de miscrabilidade em queestão os PMs."

Esta crise tem levado o
cabo e o soldado a buscarem na
nossa entidade uma assistência
financeira em dinheiro, para
procurar amenizar os proble-mas decorrentes da diferença
salarial e de um achatamento a
que foi submetido desde 198Í)
— explica o presidente do Cen-
tro, Valfredo Araújo dos
Santos.

Segundo ele. esta situação
de pobreza leva a uma tensão
psicológica muito grave, comreflexos negativos junto à pró-
pna família.

Cabos e soldados, muitas
vezes, agridem seus familiares,
quando náo conseguem resol-
ver um problema financeiro.
No ano passado, o Centro de-
semboLsou CrS 24 milhões 300
mil em empréstimos pesv^ais
para auxiliar seus associados —
disse Valfredo. acrescentando:

Cerca de 20 soldados e
cabos sáo despejados mensal-
mente por falta de pagamento
de aluguel; outros 70 procura-
ram diariamente o Centro em
busca de empréstimo para pa-
gar contas de água, luz e gás.

Àrrombador

é detido em

TEMPO

DIFERENÇA
A diferença salarial entre

PM e Exército atualmente va-
ria de 40% a 70% a menos,
dependendo do posto ocupado
pelo policial-militar. Por exem-
pio. um tenente-coronel PM,
com 25 anos de carreira, pas-
sou a ganhar a partir de Io de
janeiro CrS 953 mil 410, en-
quanto um militar com a mes-
ma graduação no Exército re-
cebe CrS 1 milhão 345 mil 374
— segundo quadro coinparati-
vo publicado pelo jornal Evolu-
çáo, que circula em unidades
das Forças Armadas, polícias
militares e repartições pú-
blicas.

O comando da PM reconhe-
ce que há um elevado número
de policiais "fazendo bicos"
(como eles qualificam o exerci-
cio de outra atividade fora da
corporação), como motoristas
de ônibus e táxi e sepiranças
de firmas e residências, tripli-
cando seus vencimentos.

Recentemente, a Associação
dos Lojistas de Bairro da Li-
berdade contratou por CrS 3
milhões mensais 33 soldados e
cabos, comandados por dois
tenentes, para fazer um policia-
mento no bairro, paralelo ao
da própria PM. O Comando da
PM abriu sindicância sobre es-
se caso, mas o Coronel Viana
admite que "se essa atividade
for compatível com a do poli-
ciai, a principio náo há como
proibi-la.".

Para acabar com as ativida-
des paralelas, os policiais mili-

Tiroteio

por acaso

mata soldado
Sáo Paulo — Na pequena

cidade de Santana do Parnai-
ba, na Grande Sáo Paulo,
uma patmlha formada por
moradores para impedir as-
saltos c uma equipe de três
policiais náo se reconhece-
ram no escuro e travaram um
tiroteio, causando a morte do
soldado José Maria Andrade
Silva e ferimentos graves no
operário Jorge da Cruz Mo-
rais.

A decisão de criar uma
patmlha popular foi tomada
por alguns moradores do mu-
nicfpio, que estáo preocupa-
dos com o aumento no núme-
ro de furtos e assaltos e des-
contentes com a açào policial
na região. O incidente ocor-
reu no primeiro dia da ronda
popular. O delegado Hélio
Garcia abriu inquérito para
apurar as responsabilidades.

ÂNGELA REGINA CUNHA

PROFESSORA

NOLKA NASCIMENTO FREITAS
(SÉTIMO DIA)

J«, O Reitor, os corpos docente e discente, e
T os funcionários da Universidade do Rio de

I Janeiro (UNI-RIO) convidam os parentes e
amigos de sua pranteada professora Nol-

ka Nascimento Freitas para a Missa de 7o Dia, a
celebrar-se, amanhá, terça-feira, às 11:30 ho-
ras, na Igreja de Nossa Senhora do Carmo. (P

MARIA CENCITA VENANCIO DIAS

t

"Na certeza que não nos deixou apenas
partiu antes". A família comunica o sepul-
tamento às 10 horas. Capela 02 cemitério
Ordem 3» do Carmo (Caju)

SATÉLITE GOES — INPE/Cachoeira Paulista — 18h (11 3/84)

Uma frente fria sobre o litoral do Espírito Santo e uma outra frente fria em dissipação no
oceano entre o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. O centro da massa de ar frio está
localizado ao Sul de Buenos Aires e é de fraca intensidade

flagrante
O arrombidor Paulo César

Dias. de 29 anos, foi preso em
flagrante, ontem, de madrugada,
quando roubava dou aparellios
de TV, uma aparelhagem de som
e jõiai da residência do Coronel
do Exército reformado Plínio Si-
m, na Rua das Camélias 391, em
Vila Valqueire. A família do mi-
litar oâo estava em casa; passava
fora o carnaval.

O cabo Urari e o soldado An-
drade, na radiopatrulha n° 54-
0()63, do 9o BPM, encontraram
Paulo César, As 2h30min, carre-
gando o aparelho de som na
cabeça, próximo à casa do mili-
tar. Desconfiaram, abordaram-
do e descobriram o assalto. Pres-
sionado, Paulo César confessou
que o produto do roubo sena
vendido a trés reccptadores. Pe-
dro Bernardo de Fanas, de 34
anos; Cláudio Juliáo Miranda, de
39; e Jorge Antônio Bezerra de
Oliveira, de 21 anos. presos mais
tarde, Todos foram detidos na
28' DP, no Campinhho.
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Exame de motorista na

Quinta da Boa Vista tira

a paz dos freqüentadores
Um mês depois de o Detran ter passado a fazer na

Quinta da Boa Vista os exames de motorista pelo sistema
carrossel, sucedem-se reclamações de freqüentadores da
área. que se indignam com sua transformação em espaço
utilitário. "Acabou nossa tranqüilidade", diz Vânia Lúcia
de Almeida, enquanto leva pela mão o filho Rodrigo, de
dois anos.

Desde as 7h, forma-se uma fila de carros de auto-
escolas em frente ao Jardim Zoológico, à espera do
começo do exame. Pelo sistema carrossel, foram concen-
tradas na Quinta e são realizadas uma depois da outra as
provas de baliza, ladeira e trânsito Se o candidato for
aprovado, recebe no ato sua carteira, expedida pelo
Detran.
PRÓ ECONTRA

A banca examinadora, com-
posta de 20 peritos, examina
duas vezes por semana, duran-
te cinco horas, cerca de 250
candidatos por vez, que num
trecho de trés quilômetros (a-
zem as provas previstas. AIu-
nos e instrutores de auto-
escolas náo estão gostando
muito do novo sistema.

Era melhor quando o
exame era nos bairros. Aqui as
crianças atravessam de bicícle-
ta na frente, as árvores atrapa-
lham a visão e a espera na fila
deixa a gente nervosa, diz Re-

igina Martins, ao fazer pela se-
gunda vez o exame de moto-
nsta.

O diretor de Emplacamento
e Habilitação do Detran, Te-
místodes Faria Lima, defende
o sistema carrossel e aponta
suas razões:

O sistema tem dado cer-
to, apesar dos protestos dos

freqüentadores da Quinta. Náo
estamos usando toda a área, e
sim um pedacinho. Eles terão
de se habituar. Só assim, com
esse sistema, poderemos elimi-
nar as fraudes, pois temos
maior mobilidade e poder de
comando nas areas de exame.

Os freqüentadores da Qum-
ta também reclamam de defi-
ciências no policiamento, que e
feito por uma patrulha do 4o
BPM que trabalha durante 14
horas: "Mas policiar 560 mil
metros, i Toro", diz o policial
da patrulhinha de ronda. Ele
acha que. pata diminuir o pro-
blema dos menores abandona-
dos, de que muitos se queixam,
sô há uma soluçáo: náo deixar
que menores desacompanha-
dos entrem na Quinta. Para
acabar com os assaltos, era só
fechar os pondes de acesso
(sáo trés) às 22h "Quem entra
na Quinta depois dessa hora,
só pode ser assaltado", diz o
policial.

Salvador

pega dois

fugitivoso
Salvador — Dois fugitivos

da Penitenciária Lemos de Bri-
to — André Bispo dos Santos,
o Pássaro l^to, e José Carlos
dos Santos, o Cadinhos Boroga
— incluídos na relação dos
mais perigosos assaltantes da
Bahia, foram presos ontem,
mais de um més depois da fuga
em massa ocorrida no principal
presídio baiano. A polícia
acusou a ambos de autoria do
assalto de CrS 17 milhiSes no
escritório da Construtora Soa-
res Leone. na última sexta-
feira

Na Central de Operações
Policiais da SSP-BA, os dois
bandidos negaram que tenham
participado do assalto na Soa-
res Leone. mas foram reconhe-
cidos pelo agente Johnson
Gentil, que trabalhava na segu-
rança da construtora na hora
do roubo. Um engenheiro e
trés funcionários da empresa
também reconheceram os mar-
ginais.

Em poder dos dois assaltan-
tes a policia apreendeu pouco
mais de CrS 2 milhões ainda
com a etiqueta do banco no
qual o dinheiro foi sacado. Em
companhia de mais seis presos.
Pássaro Preto fugiu da Peniten-
ciária Lemos de Bnto no inicio
de fevereiro e a policia baiana
vem buscando recapturar os
marginais.

O prmeiro a ser encontrado
pelos agentes da CEOP. entre-
tanto, foi o Cadinhos Boroga.
aue estava escondido na casa
de sua amante, na estrada ve-
lha do aeroporto.

t

fim.

GANEM NAHUM GANEM
MISSA DE 7" DIA

Sua família agradece as manifestações
por seu falecimento e convida para Missa
que será celebrada HOJE às 19 horas, na
Igreia N S® do Líbano, à Rua Conde Bon-

638 na Tijuca

GUY FRANCISCO C. M.
- 

GONÇALVES e IRACEMA

DIRACY JALLEGEAS

GONÇALVES
(Missa de 75 Dia)

A família e o» colega» da NUCLEN convidam
para a missa a realizar-se 3: faira, dia 13/3 84
as 9 30 horas, na Matriz N Sra. da Gloria -

laigo do Machado

LUCIANO CABRAL DA COSTA
(MISSA DE 7o DIA)

tSeus 

amigos da L'Oreal de Paris, profundamente consterna-
dos, comunicam o falecimento de LUCIANO CABRAL DA
COSTA e convidam para a Missa da Ressurreição, que será

celebrada na IGREJA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO — à Av.
Passos, n°50 — terça-feira —dia 13/03/84 — às08:30h. (P

PROF. EDGARDO DE CASTRO REBELLO
(CENTENÁRIO)

A comissão organizadora do Centenário de Nascimento do Professor
Edgardo de Castro Rebello convida os amigos, ex-alunos e admiradores do
PROFESSOR EDGARDO DE CASTRO REBELLO para a cerimônia de
inauguração do seu busto no dia 14 de março, quarta-feira, às 19 horas, na
Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, onde ensinou por
quase quarenta anos. â Rua Moncorvo Filho n° 7 (Praça da Republica) A
cerimônia realizar-se-á por ocasião da aula inaugural dos cursos daquela
Faculdade, proferida pelo Prof Afonso Annos de Melo Franco sobre o
tema Crise Política Bras^^a, Mudança e Estabilidade (P

HELENA SOUZA GOMES BORGES

t 

Cecília Teixeira e filhas, Maria Zouza Gomes e filhos, Elisa Lampreia e
filhos, Maria Luiza Jaime Araújo e filhos, Laura Figueiredo e filhos,
Rafael Dutra, Senhora e filhos, com muito pesar comunicam o seu
falecimento, ocorrido dia 6 de março, e convidam para Missa de 7°

Dia, a ser celebrada dia 13, às 19 00 horas, na Igreja SSo José da Lagoa (P

ROSITA SAMPAIO BAHIANA

tA 

FEDERAÇÃO DAS BANDEIRANTES DO BRASIL convi-
da a todos para homenagem Póstuma que prestará à
querida D. ROSITA, presença ativa e constante nos 65

anos de existência do MOVIMENTO BANDEiRAN! E A nossa
Homenagem será uma homenagem de Fé. Esperança e
Participação, assim como foi a sua Vida.
A Cerimônia realizar se-á no dia 13 de Maiço, terça-feira as 11
hs na Capela Santa Joana D'Arc, â Av Mal. Câmara. 186
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Falecimentos Incêndio em vila cio

Projeto Jari deixa

60 casas destruídas

O

Rio de Janeiro
André Luiz Lima l.arqué de

Souza Lobo, 17. estudante, sol-
teiro Afogamento na Barra da
Tijuca,

Almir Fernandes. 22, ane-
mia aguda. Carioca, padeiro,
solteiro. Morava na Estrada de
Madureira.

Douglas Divino de Carvalho.
29, de ferimentos penetrantes
no crânio. Paulista, desenhista,
projetista, solteiro. Morava na
Rua Bela, 737.

Arlindo Pedro de Oliveira,
29, causa indeterminada. Pau-
lista, músico, solteiro Morava
na Avenida Rui Barbosa, Fia-
mengo.

Luiz Galdino Brittes. 32, de
leucemia. Carioca, comercia-
rio, solteiro, morava na Rua
Anstides Lobo.

Crtuza da Silva, 40, de he-
morragia cerebral. Carioca,
solteira. Morava na Rua
Caieira.

Celina Pinto de Oliveira, 47,
de doença de hodgkin. Minei-
ra, casada. Morava na Rua An-
darai.

Luciano Pinto, 53, de cán-
cer Português, solteiro. Mora-
va na Rua do Matoso, Tijuca,

Josí Souza Bastos, 54, de
infarto, Carioca, casado. Mo-
rava na Rua Leopoldo. Tinha
dois filhos.

José Soares de I.ima, 54. de
diabetes. Alagoano, casado,
militar reformado. Morava na
Rua José Leonardo, Nova
Iguaçu.

Joana Baptista de Lima. 70,
de insuficiência respiratória.
Carioca, solteira. Morava na
Rua Ibogim, Coelho Neto.

Hilda de Souza Mattos, 71,
de piclonefrite crônica. Cario-
ca. casada. Morava na Rua
Marechal Jardim.

Celinc de Andrade Lopes,
73, de insuficiência respiratória
aguda. Carioca, solteira. Mora-
va na Rua Barão de Corumbá.

Eduarda dt Jesus Teixeira,
73, de infarto. Carioca, viúva.
Morava na Rua Maria Rodri-
gues.

Belém — Sessenta casas foram destruídas por um mcen-dío, na madrugada de ontem, em Beiradáo, na Vila Laranjaldo Jari, no Amapá. O fogo começou às 2h. com explosõesnuma loja de armas c munições denominada Metralhadora, esó foi extinto às 6h, por bombeiros da Capitania dos Portos deMonte Dourado, que fica do outro lado do rio Jari.Segundo informações do Governador do Amapá, Anni-bal Barcelos, 250 pessoas estão desabrigadas, alojadas emduas escolas das proximidades. Os bombeiros tiveram quederrubar algumas casas, para controlar o fogo. Três supermer-
cados foram também destruídos, mas não ocorreram mortes.

Beiradáo tem cerca de 20 mil habitantes, a maior partefuncionários do Projeto Jari. Ontem de manhã, o Governador
Annibal Barcelos reuniu oito Secretários e o Prefeito EvilásioPedro Lima, do município de Mazagão — onde fica Beiradáo

, para iniciar o atendimento aos desabrigados, incluindo
providências para a construção de novas casas.

Psicóloga da Funabem vê

na crise causa do aumento

dos delitos de menores
— Há 10 anos. o menor infrator tinha de 14 a 15 anos eera alfabetizado Hoje, ele chega aqui com nove anos,analfabeto, geralmente com alguma deficiência física oumental, O que prova que, atualmente, a assistência é bemmenor e. por isso, os delitos estão sendo cometidos por gentecada vez mais jovem. Daqui a pouco, eles vão cheqar aqui defraldas.
O comentário da psicóloga Marlene Luzia Magalhães, hánove anos na Funabem. expressa a situação do menor infrator,cujo número tem crescido muito no Rio, participando desde

pequenos delitos (como furto de cordões ou de carteiras) atéem assaltos com morte (foi o caso do comerciante italianoSalvatore Candia Leone. morto num ônibus). E as autorida-des no assunto sáo unânimes: o quadro piora com a criseeconômica.
Os dados são do Juizado de Menores. O índice deinfrações cometidas por menores no Rio aumentou em maisde 30% de 1982 para 1983, No ano passado, o Juizado cuidoude I mil 853 processos, 532 a mais do que cm 1982, Os crimescontra o patrimônio (roubos e furtos), num total de 1 mil 123subiram 63% em relação a 1983, O envolvimento de menorescom tóxicos — como viciados, traficantes ou aviões —

aumentou 10,37r?-. E as detenções de menores por porte dearma cresceram 13,7%.

Estados
Miguel Ricardo de Souza Li-

Mrio, 77. no Hospital Portu-
gues, em Salvador (BA). Den-
lista e industrial na Capital
baiana, deixa viúva a Sra Bela-
niza Mármore de Souza Libó-
rio, e três filhos: Maria Eliza-
beth, Maria de Lourdes e o
jornalista Carlos Elísio de Sou-
za Libório, ex-Secretário de
Comunicação Social no último
Governo de Antônio Carlos
Magalhães e atual assessor de
imprensa do Banco de Desen-
volvimento da Bahia.

Passarela

registrou

60 feridos
Das 18h de sábado até às 8h

da manhã de ontem, 60 pessoasforam atendidas no setor de
emergência do Hospital Souza
Aguiar, vítimas de agressões,
assaltos, atropelamentos e que-das, todas procedentes da área
da Passarela do Samba, na Rua
Marquês de Sapucaí. Na 6'
Delegacia Policial, nenhum ca-
so de gravidade foi registrado,
a não ser a perda de 22 do-
cumentos.

Das pessoas socorridas no
HSA. sete tiveram de ficar in-
ternadas e. segundo a direçáo
do hospital, a maior parte de
pessoas atendidas foi de foliões
vitimas de agressões a socos e
pontapés. Segundo o delegado
Carlos Cícero Duarte, durante
o desfile das escolas campeãs
não ocorreu nenhum assalto,
roubo de carro, atropelamento
ou tentativa de homicídio. Foi
um final de carnaval feliz,
Jisse.

AVISOS

RELIGIOSOS

"Vamos implodir"
— Nós vamos implodir. Se o sistema não oferecemelhores condições de habitação, saneamento básico, saúde,alimentação e escola, ele náo possibilita uma vida honesta.Logo, fabrica futuros criminosos. A Funabem é uma institui-

çáo que cuida dos efeitos desse sistema podre — diz a
psicóloga Marlene Luzis Magalhães, com 12 anos de pro-fissão.

Dos menores que chegam ao Instituto Padre Severino. ocentro de triagem da Funabem. 63,54% são carentes e vêm defamílias muito pobres. "Dizemos 
que o carente e o infrator

que ainda náo cometeu uma infração", explica Marlene, queutiliza estatísticas da Divisão de Apoio Técnico. O percentualde menores abandonados é de 18%. Os outros 18,46% sáo deinfratores encaminhados pelo Juizado de Menores e. segundoa psicóloga, logo procurados pela "família infratora"."Esse menor náo é um infrator solitário. Está dentro deum contexto, que é a própria família a quem a infração delaajuda a manter. Ele não se submete com facilidade às regrasdo internato, porque não tem interesse cm ficar. Nem suafamília quer isso. Na maioria dos casos, ela vem procurá-lo efaz força para tirá-lo daqui" — conta Marlene.
L-ma instituição que luta para apagar a imagem de

prisão para menoresa Funabem mantém cinco escolas, sóno Rio de Janeiro. Só uma delas, a Odvlo Costa, filho, é paraa recuperação de menores infratores. Mas, no Instituto Padre
Se ve ri no, o número de infratores reincidentes é altíssimo.— Ele começa cometendo um pequeno furto na feira.
Da segunda vez é apanhado por roubo, da terceira porintegrar uma quadrilha. Depois.., — e Marlene náo conclui afrase, sugerindo uma progressão que vai acabar no assalto e nohomicídio.

Lá fora eles náo têm condições de melhorar. Além disso,sáo incitados pelo próprio grupo que os cerca e se aproveita dofato de serem menores. Os adultos conhecem a ininputabilida-de dos menores e se aproveitam dela para cometer delitos.Assim, às vezes a culpa recai sobre o menor, quando, naverdade, ele foi manipulado — disse.
Para a polícia, também náo é fácil lidar com menores.

Um soldado da Polícia Militar, de serviço sexta-feira, no
Centro da cidade, diz que "dá um trabalhâo"."Temos que acompanhar o menor como se fosse um
filho Primeiro o levamos à delegacia mais próxima. Lá. ele é
identificado e, se ficar constatado que é mesmo menor,
transferido para a Divisão de Segurança e Proteção ao Menor
(DSPM) e. de lá, para a Funabem. A gente náo se livra dele
fácil, náo" — conta o policial.

Queixa-se da dificuldade em identificar — "alguns sáo
maiores do que eu" — e deter o menor, A direçáo da PMinstrui a náo bater no menor, mesmo se ele reagir, o quetambém vale, segundo o guarda, para adultos."Mas eles sáo pequenos, ágeis, às vezes mais espertos do
que os mais velhos. E alguns sabem ser violentos. Agem embandos, principalmente no Centro. E, como sabem que náoserão autuados, avisam logo: Sou de menor. Alguns usam
giletes e facas mas de uns tempos para cá é grande o númerode menores com armas de fogo" — conta o policial.

Hm 83, a DSPM registrou 7 mil 155 ocorrências em suaárea de atuação no Município do Rio de Janeiro — umaumento de 97% em relação a 82. Dessas ocorrências, 1 mil367 foram de menores infratores atendidos pela Seçáo dePrevenção e Diagnóstico da DSPM, onde foram parar porvários tipos de infração: homicídio (nove), roubos (177),furtos (546), portes de arma (47), uso ou tráfico de drogas
(184). por perambularem (114) e diversos (290).Lm meio a números e a muito trabalho, a assistentesocial Antonicta Eulália Nogueira explica que o perfil domenor atendido por sua seção náo tem "nada de surpreen-dente". '

Angela regina cunha

Noite de domingo no Ri

foi violenta, com três

mortes, brigas e assalto
Em Copacabana, um faxineiro foi morto com quatrotiros na garagem do prédio onde trabalhava; em Vila

Isabel, um motociclista foi perseguido por ocupantes de
um carro e também assassinado a tiros; cm Ramos,
criminosos assaltaram um ônibus, trocaram tiros com a PM
e feriram uma criança, mas um deles foi morto. E. em
Ipanema, um capitão da Marinha e um diplomata se
envolveram numa colisão, brigaram e enfrentaram a PM.

Toda essa violência ocorreu em um espaço de cinco
horas — das 16h às 21 h — e movimentou tanto a Polícia
Militar como a Polícia C ivil, que tiveram bastante traba-
lho. O primeiro caso foi-o do motoqueiro Aldecir Alves deAbreu, que foi perseguido em sua motocicleta, por váriasruas de Vila Isabel, por três homens em um Corcelamarelo, até que, na Rua Barão de Sáo Francisco foicercado e morto com quatro tiros.
VINGANÇA

JORNAL DO BRASIL

TEMPO

No cháo, ferido mortalmen-
te, o motociclista foi baleado
de novo por seus assassinos,
que deixaram o carro e deram
dois tiros de misericórdia nas
suas costas. Depois, fugiram
sem que as testemunhas ano-
tassem a placa do Corcel ama-
rclo. Um irmáo da vítima.
Acildo Alves de Abreu, disse,
na 20* DP. que seu irmáo era
gerente de um ponto de venda
de drogas, no Andaraí, e foi
morto por vingança. No carna-
vai. já havia escapado da mor-
te. ao fugir de quatro homens
que o cercaram na quadra da
Escola de Samba Unidos de
Vila Isabel.

Em Ramos, a PM foi chama-
da para atender um caso na
Rua Euclides de Farias, onde
10 homens assaltaram um ôni-
bus. Na Rua Mimosa, próximoao local do roubo, os soldados
encontraram trés homens e fo-
ram recebidos a bala. No tiro-
teio, saíram feridos o menor
Alexandre Luís de Sousa Lima,
de 12 anos, no pé esquerdo, e
um dos ladrões — um desço-
nhecido —. que morreu no

Hospital Getúlio Vargas Dois
companheiros do morto foram
presos e identificados como Jo-
sé Ribamar da Silva e Sérgio da
Costa e Silva.

Em Copacabana, â noite, o
faxineiro Antônio Dias Araú-
jo, de 25 anos. foi assassinado
com quatro tiros na garagemdo prédio n° 1319, da Avenida
Nossa Senhora de Copacaba-
na A 13' DP ainda náo sabe os
motivos do crime e tem trés
versões: assalto, vingança e dis-
cussáo da vítima com um mora-
dor. que o matou. Cm mulato
alto foi visto fugindo do prédio,de arma na máo, mas ninguém
o conhecia.

E, em Ipanema, também à
noite, o Capitão-Tenente Mé-
dico da Marinha Adornas Fer-
nandes Santana e o diplomata
Roberto Chalub Pacheco se en-
volveram numa colisão na Pra-
ça General Osório e discutiram
no meio da rua. Uma patrulhada PM chegou e os dois enfren-
taram o cabo e o soldado, até
que um oficial do 19° BPM foi
chamado e levou os dois para a
13' DP, onde uma escolta do
Corpo de Fuzileiros Navais im-
pediu a entrada de jornalistas.

SATÉLITE GOES — INPE Cachoeira Paulista — 18h (1 1 3 84)

Tiroteio Arrombador

detido empor acaso

mata soldado
São Paulo — Na pequena

cidade de Santana do Parnaí*
ba, na Grande Sáo Paulo,
uma patrulha formada por
moradores para impedir as-
saltos e uma equipe de três
policiais náo se reconhece-
ram no escuro e travaram um
tiroteio, causando a morte do
soldado José Maria Andrade
Silva e ferimentos graves no
operário Jorge da Cruz Mo-
rais.

A decisão de criar uma
patrulha popular foi tomada
por alguns moradores do mu-
nicípio, que estáo preocupa-dos com o aumento no núme-
ro de furtos e assaltos e des-
contentes com a açáo policialna região. O incidente ocor-
reu no primeiro dia da ronda
popular. O delegado Hélio
Garcia abriu inquérito paraapurar as responsabilidades.

e

flagrante
O amimbador Paulo César

Dias, de 29 anos, foi preso em
flagrante, ontem, de madrugada,
quando roubava dois aparelhos
de TV, uma aparelhagem de som
e jóias da residência do Coronel
do Exército reformado Plínio Si-
ni, na Rua das Camélias 391, em
Vil» Valqueire. A família do mi-
luar náo estava em casa; passavafora o carnaval.

O cabo Uran e o soldado An-
drade, na radiopatrulha d" 54-
0063, do 9° BPM, encontraram
Paulo César, às 2h30min, carre-
gando o aparelho de som na
cabeça, próximo à casa do mili-
tar. Desconfiaram, abordaram-
no e descobriram o assalto. Pres-
sionado, Paulo César confessou
que o produto do roubo seria
vendido > trés receptadores. Pe-
dro Bernardo de Farias, de 34
anos; Cláudio Juliáo Miranda, de
39; e Jorge Antônio Bezerra de
Oliveira, de 21 anos, presos mais
tarde. Todos íoram detidos na
28* DP. no Campinhho.

l ma frente fria sobre o litoral do Espírito Santo e uma outra frente fria em dissipaçáo nooie.mo entre o htoralde. Sao Pauto e do Rio de Janeiro, O centro da massa de ar frio estálocalizado ao Sul de Buenos Aires e é de fraca intensidade
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ALBERTO LACERDA FILHO
DESEMBARGADOR
(MISSA 7* DIA)

Sua família agradece as manifestações de Desar recebidas
por ocasião de sou falecimento e convida pana missa de 7°dia a realizar dia 13 terça-feira às 11 horas na Igreja daNossa Senhora do Carmo á Rua Io de Março s'n°

Exame de motorista na

Quinta da Boa Vista tira

a paz dos freqüentadores
Um mês depois de o Detran ter passado a faier na

Quinta da Boa Vista os exames de motorista pelo sistema
carrossel, sucedem-se reclamações de freqüentadores da
área. que se indignam com sua transformação em espaço
utilitário. "Acabou nossa tranqüilidade", diz Vânia Lúcia
de Almeida, enquanto leva pela mão o filho Rodrigo, de
dois anos.

Desde as 7h, forma-se uma fila de carros de auto-
escolas cm frente ao Jardim Zoológico, à espera do
começo do exame. Pelo sistema carrossel, foram concen-
tradas na Quinta e são realizadas uma depois da outra as
provas de baliza, ladeira e trânsito. Se o candidato for
aprovado, recebe no ato sua carteira, expedida peloDetran.

Salvador

pega dois

í UgltlVOS

PROFESSORA

NOLKA NASCIMENTO FREITAS
(SÉTIMO DIA)

tO 

Reitor, os corpos docente e discente, eos funcionários da Universidade do Rio de
Janeiro (UNI-RIO) convidam os parentes eamigos de sua pranteada professora Nol-ka Nascimento Freitas para a Missa de 7o Dia acelebrar-se, amanhã, terça-feira, às 11:30 ho-ras, na Igreja de Nossa Senhora do Carmo. (P

MARIA CENCITA VENANCIO DIAS
"NA CERTEZA QUE NÃO NOS DEIXOU APENAS PARTIU ANTES".

ÍA 

família comunica o sepultamento ás
10 horas. Capela 02 cemitério Ordem 3*
do Carmo (Caju)

GANEM NAHUM GANEM
MISSA DE 7° DIA

tSua 

família agradece as manifestações
por seu falecimento e convida para Missa
que será celebrada HOJE às 19 horas, na
lgre)a N S' do Líbano, à Rua Conde Bon-

fim. 638 na Tijuca,

PRÓ E CONTRA
A banca examinadora, com-

posta de 20 peritos, examina
duas vezes por semana, duran-
te cinco horas, cerca de 250
candidatos por vez. que num
trecho de três quilômetros fa-
zem as provas previstas. Alu-
nos e instrutores de auto-
escolas náo estão gostandomuito do novo sistema.

Era melhor quando o
exame era nos bairros Aqui as
crianças atravessam de hicicle-
ta na frente, as árvores atrapa-
lham a visão e a espera na fila
deixa a gente nervosa, diz Re-
gina Martins, ao fazer pela se-
gunda vez o exame de moto-
nsta.

O diretor de Emplacamento
e Habilitação do Detran. Te-
mistocles Faria Lima, defende
o sistema carrossel e aponta
suas razões:

0 sistema tem dado cer-
to, apesar dos protestos dos

freqüentadores da Quinta. Não
estamos usando toda a área, e
sim um pedacinho. Eles terão
de se habituar. Só assim, com
esse sistema, poderemos elimi-
nar as fraudes, pois temos
maior mobilidade e poder de
comando nas áreas de exame.

Os freqüentadores da Quin-
ta tambím reclamam de defi-
ciências no policiamento, que ê
feito por uma patrulha do 4o
BPM que trabalha durante 14
horas: "Mas policiar 560 mil
metros, é fogo", diz o policial
da patrulhinha de ronda. Ele
acha que, para diminuir o pro-blema dos menores abandona-
dos. de que muitos se queixam,só há uma solução: não deixar
que menores desacompanha-
dos entrem na Quinta Para
acabar com os assaltos, era so
fechar os portões de acesso
(sáo três) às 22h. "Quem entra
na Quinta depois dessa hora,
sò pode ser assaltado", diz o
policial.

Salvador — Dois fugitivos
da Penitenciária Lemos de Bri-
to — Andrc Bispo dos Santos,
o Pássaro Preto, e José Carlos
dos Santos, o Carlinhos Boro^a— incluídos na relação dos
mais perigosos assaltantes da
Bahia, foram presos ontem,
mais de um mês depois da fuga
em massa ocorrida no principal
presidio baiano. A políciaacusou a ambos de autoria do
assalto de CrS 17 milhões no
escritório da Construtora Soa-
res Leone, na última sexta-
feira.

Na Central de Operações
Policiais da SSP-BA, os dois
bandidos negaram que tenham
participado do assalto na Soa-
res Leone. mas foram reconhe-
cidos pelo agente Johnson
Gentil, que trabalhava na segu-
rança da construtora na hora
do roubo. Um engenheiro e
três funcionãnos da empresa
também reconheceram os mar-
ginais.

Em poder dos dois assaltan-
tes a polícia apreendeu poucomais de CrS 2 milhões ainda
com a etiqueta do banco no
qual o dinheiro foi sacado Em
companhia de mais seis presos,Pássaro Prtto fugiu da Peniten-
ciána Lemos de Brito no início
de fevereiro e a polícia baiana
vem buscando recapturar os
marginais.

O primeiro a ser encontrado
pelos agentes da CEOP, entre-
tanto, foi CariinlHK Borog*.
que estava escondido na casa
de sua amante, na estrada ve-
lha do aeroporto.

LUCIANO CABRAL DA COSTA
(MISSA DE 7° DIA)

tSeus 

amigos da L'Oreal de Paris, profundamente consterna-dos coiiiuíncam 0 falecimento de LUCIANO CABRAL DACUSTA e convidam para a Missa da Ressurreição, que serácelebrada na IGREJA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO — à AvPassos, n° 50 —terça-feira — dia 13/03/84—ás 08:30 h. (P

HELENA SOUZA GOMES BORGES

t 

Cecília Teixeira e filhas, Maria Zouza Gomes e filhos, Elisa Lampreia efilhos, Mana Luiza Jaime Araújo e filhos, Laura Figueiredo e filhos,Rafael Dutra, Senhora e filhos, com muito pesar comunicam o seufalecimento, ocorrido dia 6 de março, e convidam para M ssa de 7oDia. a ser celebrada dia 13, às 19 00 horas, na Igreja Sáo José da Lagoa {P

GUY FRANCISCO C. M.~ 
GONÇALVES e IRACEMA

DIRACY JALLEGEAS

GONÇALVES
(Missa de 72 Dia)

A lamili» « 0s colegas da NUCLEN convidam
para a missa a realizar -se 3t feira, dia 13/3 B4as 9:30 horas, na Matrír N. Sra. da GloriaLargo do Machado,

PROF. EDGARDO DE CASTRO REBELLO
(CENTENÁRIO)

^C0??,S5â° or9anLzadora Centenário de Nascimento do Professor
o astro Ftebello convida os amigos, ex-alunos e admiradores doOFESSOR EDGARDO DE CASTRO REBELLO para a cerimônia deinauguração do seu busto no dia 14 de março, quarta-feira, às 19 horas, naacuidade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, onde ensinou Dorquase quarenta anos, à Rua Moncorvo Filho n3 7 (Praça da República! Arealizar-se-á por ocasião da aula inaugural dos cursos daquelaFaculdade, proferida pelo Prof. Afonso Afinos de Melo Franco sobre otema Cnse • oütica Brasileira. Mudança e Estabilidade. (p

ROSITA SAMPAIO BAHIANA

tA 

FEDERAÇÃO DAS BANDEIRANTES DO BRASIL convi-
da a todos para homenagem Póstuma que prestará à
querida D. ROSITA, presença ativa e constante nos 65

anos de existência do MOVIMENTO BANDEIRANTE A nossa
Homenagem será uma homenagem de Fé. Esperança e
Participação, assim como foi a sua Vida
A Cerimônia realizar-se-á no dia 13 de Março, terça-feira às 11
hs na Capela Santa Joana D'Arc, à Av. Ma! Câmara 186.

t
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SEÂP acha 
que 

mudanças no CIP revertem inflação

INFORME ECONOMICO

Dava para pôr em

ordem 2 Nova América

f \ Estado espera arrecadar CrS 9 bilhões com a
V-/ venda de ingressos na Passarela do Samba. A
Riotur tinha um orçamento de quase CrS 5 bilhões
para o Carnaval (fora as despesas com a construção
da Passarela), mas gastou menos de CrS 2 bilhões
50(1 milhões . Mesmo assim, haverá um déficit de
CrS 10 a 12 bilhões, que até agora foram cobertos
com transferências de recursos do município para a
Riotur. A Passarela é considerada pela Riotur um
investimento que dará retorno através de novas
realizações, menos grandiosas do que o desfile das
Escolas de Samba. Mas só para se ter idéia da
grandeza do déficit, se o Estado tivesse usado esses
recursos para resolver problemas das empresas cm
dificuldade no Rio de Janeiro, daria para colocar em
ordem duas Nova América.

A Nova América é a maior fábrica têxtil do
continente e empregava diretamente 5 mil pessoas.
Muitos de seus funcionários, hoje com futuro incer-
to, trabalharam nos serviços auxiliares contratados
pela Riotur para a Passarela do Samba.

¦ ¦ ¦

O Banerj garante que os pagamentos feitos às
empreiteiras que construíram a Passarela do Samba
não estão recaindo sobre sua caixa. Ao contrário, o
Banco, além de não ter liberado dinheiro, ainda está
girando com cerca de CrS 2 bilhões 500 milhões,
arrecadados com a venda de ingressos e que ainda
não foram transferidos para as contas da Riotur e do
município. O presidente do Banerj, Carlos Augusto
de Carvalho, acha que poderá agora faturar junto ao
público uma nova imagem do banco, mais voltada
para o povo, e com isso, obter uma boa receptivi-
dade.

Carlos Augusto de Carvalho diz que o grande
público precisa do banco mas não sabe — ou nunca
teve acesso — como utilizá-lo. O Banerj quer
exatamente provar que está do lado do correntista
para resolver problemas. Como ele define, "algo na
linha como o Bradesco fez durante muitos anos".

O CIP é quem sabe

O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores (Aníavea), André Bcer, mante-
vc semana passada contato com o Secretário Especial de
Abastecimento e Preços, José Milton Dallari. Perguntado,
depois, sobre o reajuste que à industria automobilística
receberá nos seus preços, respondeu: "Eu não sei de nada.
Quem sabe de percentual de reajuste é o CIP".

A indústria automobilística espera uma resposta do
CIP sobre o novo reajuste para dentro de duas semanas.

Estoque de leite B
Está praticamente definido que o Governo do Estado

irá adquirir todo o excedente de leite B produzido no Rio
de Janeiro, para ser distribuído na merenda escolar. São
cerca de 65 mil litros de leite, sendo que só a CCPL tem 20
mil em estoque. Uma quota de 20 mil deve ser ndquinda
das cooperativas independentes e os restantes 25 mil das
grandes usinas.

O Estado tem interesse em adquirir o produto, náo só
porque precisa para a merenda escolar, mas também
porque é a única forma de receber o ICM que passou a
cobrar na comercialização de leite. As cooperativas estào
com enormes estoques e não têm dinheiro em caixa para
pagar imposto.

Efetivamente, esta é a primeira grande medida adota-
da pelo Governo estadual em favor da pecuária leiteira,
apesar de o Governador Leonel Bnzola, em fase de
campanha eleitoral, ter prometido que a vaca-leiteira seria
um de seus "carros-chefe".

Terminal próprio
O maior exportador brasileiro de sucos de f"tos, a

Sucodtnco Cutrale, pretende estabeler um tern - pró-
prio para a distribuição do suco de laranja concentrado no
Porto de Roterdam. A informação é de dirigente do porto
holandês, acrescentando que a Prefeitura local propôs ao
Conselho Municipal a compra de uin terreno nas proximi-
dades do porto para ser cedido à filial da Sucocítrico, a
Eurobrás. O custo da construção do terminal está orçado
entre 6,6 milhões e 8,3 milhócs de dólares.

Em operação, enfim
Entra em operação na quinta-feira a Siderúrgica

Mendes Júnior, em Juiz de Fora, uma usina semi-
integrada, com capacidade para 720 mil toneladas por ano
de acabados de aço, utilizando como matéria-prima dois
terços de sucata e o restante lingotes comprados da
Siderbrás. Projetada em 1972 pela Construtora Mendes
Júnior, que náo previa nenhum sócio, a usina deveria ter
entrado em operação há 10 anos, com uma capacidade
para 150 mil l/ano. Como o projeto coincidiu com a fase do"milagre brasileiro", só foi aprovado pelo Governo anos
mais tarde, com seu superdimensionamento para 4 milhões
t/ano, sendo revisto, em 1979, para a planta atual.

Retorno da poupança
Apesar da crise econômica, da recessão e do desem-

prego, a captação da poupança ainda é o melhor instru-
mento para os Governos gerarem, rapidamente, um retor
no de benefícios sociais às camadas mais pobres das
populações latino-americanas Esta foi a principal condu-
são do 2o Congresso Latino-Americano de Caivas Econô-
micas e de Poupnça, realizado cm Buenos Aires, com a
participação de representantes do Brasil, Argentina, l'ru-
guai. Colômbia, Venezuela, Peru. Sáo Domingos
Equador.

Brasília — O resultado da infla-
ção este mês pode ainda não ser do
inteiro agrado do Governo (o próprio
Ministério do Planejamento admite
algo próximo dos 9%, de acordo com
análises feitas nos bastidores dos mi-
nistérios econômicos. Para a Secreta-
ria Especial de Abastecimento e Prc-
ços (SEAP), contudo, a nova política
de controle dos preços industriais
(que prevê reajustes bimensais) será
fator decisivo para a reversão do atual
processo inflacionário.

Para março restam poucas e^pe-
ranças em uma queda significativa da
inflação, dado ao impacto do aumen-
to de 50% no preço do trigo sobre os
índices de preços. A influência deste
aumento no índice de Preços no Ata-
cado (1PA) é de 2r'r. além de fortes
pressões sobre o custo de vida. devido
ao aumento no preço do pão, do
macarrão, da farinha de trigo e dc-
mais massas alimentícias.

Custos de produção
Há entusiasmo na SEAP com o

novo sistema de controle dc preços
(revogação da Portaria 16 do CIP com
reajustes mensais e a aplicação dos
reajustes bimensais com base nas pia-
nilhas dc custos das indústrias), em
vigor desde fins de fevereiro. Assinala
um assessor direto do secretário da
SEAP, José Milton Dallari, que o fim
dos aumentos automáticos mensais
com base em 80% da correção mone-
tária é o caminho para a estabilidade
dos preços.

Embora a SEAP não anuncie ofi-
cialmente, os aumentos dos preços
industriais só serão autorizados daqui
para frente com intervalos mínimos
dc dois meses. Uma exceção provável
a esse esquema pode beneficiar a
industria automobilística, que Solici-
tou ao CIP um aumento de 12% pata
os automóveis, incluindo a parte de
autopeças. No caso das montadoras,
os preços deveráo aumentar a ínterva-
los de 45 dias.

A idéia original da SEAP era
equiparar os aumentos dos preços
industriais ao esquema existente para
os chamados preços administrados
(tarifas dos serviços públicos) cujos
reajustes acontecem a cada três me-
ses. O empresariado não gostou da
idéia e até a classificou dc inflacioná-
ria. porque projetava para o futuro
nnmo próximo aumentos de preços
com base na variação da correção
monetária.

Por causa disso, a nova política de
controle dos preços náo faz referência
à periodicidade dos reajustes, dando
ao CIP amplos poderes para acatar ou
náo as planilhas de custos apresenta-
dos pelo setor privado.

No Ministério do Planejamento
está tudo montado para uma come-
moração em abnl: o índice inflacioná-
no do próximo mês náo passaria de
7%, de acordo com análises do pri-
mnro escalão do Ministro Delfim Ne-
to. Para março, uma inflação de 9%,
apesar dc ainda elevada, representará
um pequeno recuo na taxa anual, pois
o índice de igual mês cm 1983 foi de
10.1% Pode-se, então, pensar num
pequeno recuo da inflação medida
nos últimos 12 meses (março dc
1983/março de 1984). para cerca dos
228%. contra os 230% atuais

Os combustíveis
O calcanhar de aquiles das auton-

dades econômicas continua sendo a
evolução dos preços agrícolas e a nova
política para os reajustes dos preços
dos combustíveis, a intervalos trimes-
trais e acompanhando a taxa cambial.
O último aumento dos derivados de
petróleo, na faixa de 28%, autorizado
na última semana de janeiro, náo
levou cm conta a explosão inflacioná-
na deste início dc ano. o que pode
trazer como conseqüência uma anteci-
paçáo no reajuste do preço da gaso-
lina.

No caso dos produtos agrícolas, a
necessidade de superavits crescentes
na balança comercial tem criado dis-
sabores para política antiinflacionána
oficial. Os Ministros do Planejamen-
to, da Fazenda e da Agricultura estão
para decidir se liberam ou náo a
exportação dos produtos agrícolas,
deixando a critério do próprio merca-
do a regulagem dos preços.

O Governo acredita que uma po-
lítica monetária restritiva e novo con-
trolc dos preços industriais, passando
pelo arrocho nos gastos públicos, le-
vará fatalmente a uma queda da infla-
çáo. Não será uma queda como che-
gou a imaginar o comando econômico
do Governo em fins de 1983 (naquela
época se pensou numa inflação de
75% ao final de 1984) mas também
náo passa pela cabeça de nenhum
técnico governamental fechar este
ano com uma inflação acima de
135%.

Controle no varejo

A SEAP ainda se dispõe a dispa-
rar um último torpedo contra a alta
dos preços. Trata-se do controle dos
preços no varejo. Alguns setores co-
mo bebidas, alimentos e materiais de
construção estão na alça de mira do
Ministério do Planejamento. O con-
trole dos preços no varejo, entretan-
to, não significa o tabelamento dos
preços ao consumidor.

Se vingar o projeto em discussão
na SEAP, seriam estabelecidos preços
máximos de venda para o consumi-
dor. a exemplo do que foi fixado para
a indústria farmacêutica. Inicialmen-
te, dentro do princípio da não inter-
venção do Estado na economia, os
preços de vários tipos de remédios
foram liberados, incluindo os analgé-
sictis e digestivos O resultado foi uma
disparada dos preços no vareio, pro-vocando com isso uma revisão do
processo e o retomo do controle vi»
Conselho lnteninnistcriâl de Preços
(CIP). Com as cervejas e os refnge-
rantes pode acontecer o mesmo, avisa
a SEAP.

TCU investiga repasses

da União aos Estados
Brasília — O Tribunal dc Contas da

União (TCU) tem pronto um relatório de
auditoria que realizou no setor de valores
do Tesouro Nacional, no Banco do Brasil
e na Secretaria da Receita Federal para
constatar se a União está transferindo
para os Estados e Municípios o montante
de recursos estipulado pela Constituição.
O relatório conclui que há uma diferença
dc cerca dc CrS 800 bilhões entre os
números da Receita Federal e os do
Tesouro.

O parecer definitivo do TQJ ainda
náo está concluído, mas o Secretário-
Geral do Ministério da Fazenda, Maílson
Ferreira da Nóbrega, já tomou conhcci-
mento do relatório, através de um Secre-
tário estadual de Fazenda, que lhe entre-
gou uma cópia. Embora oficialmente ain-
da não tenha sido notificado pelo TCU,
sobre suas conclusões, Maílson da Nóbre-
ga assegura que tão logo isso ocorra "os
esclarecimentos necessários seráo íacil-
mente prestados".

Avaliação equivocada
O Secretário-Geral do Ministério da

Fazenda comentou que a diferença cn-
contrada pelos técnicos do TCU é conse-
qúéncia de avaliação equivocada: pela
Constituição, o Tesouro deve repassar
mensalmente aos Estados 12,5% da arre-
cadação do Imposto sobre Produtos ln-
dustrializados (IPI) e do Imposto dc
Renda (IR); 13,59f aos municípios e 2%
dessas arrecadações ao Fundo Especial
— destinado aos Estados do Noruestc.

Esses repasses, segundo os dados da
Secretaria Geral, estão sendo sistemati-
camentc cumpridos. O equívoco, segun-
do Maílson Ferreira da Nôbrcga. é que as
contas feitas pelo TCU consideram a
arrecadação bruta de IPI e IR, quando na
verdade o que entra no Tesouro é a
arrecadação líquida (já descontada as
devoluções do IR c os incentivos à expor-
taçáo que existem no IPI). Por isso náo
batem os números da Receita Federal

(arrecadação brutai com o caixa do Te-
souro (arrecadação líquida).

O que é relevante para ver se os
repasses estào corretos é comparar a
caixa do Tesouro — ou seja, ver o caixa
do mês e checar se o repasse aos Estados
c Municípios significam 28% desse to-
tal", disse Maílson. (Antes da emenda
Passos Porto deveriam ser 23%).

Outro equivoco do TCU, apontado
pelo Sccrctário-gcral do Ministério da
Fazenda, é que o Tesouro transfere aos
Estados c Municípios a arrecadação do
mês anterior. Exatamente por isso, não
se pode comparar o caixa do Tesouro no
exercício e as transferências no exercício.
A comparação certa, lembra Maílson da
Nóbrega, seria o caixa dc janeiro a de-
zembro com as transferências dc fevcrci-
ro a janeiro: há o espaço de um mês entre
a arrecadação c a transferência.

Automático
A hipótese de uma manipulação poli-

tica das transferências do Tesouro Nacio-
nal aos Estados e municípios é, descarta-
da pelo sccretáno-geral do Ministério da
Fazenda. "As transferências são feitas
automaticamente pelo Banco do Brasil e
independem dc qualquer tipo.de autori-
zação da Comissão dc Programação Fi-
nanceira do Ministério da Fazenda", dis-
se ele.

A sistemática funciona assim: a rede
de bancos arrecada os impostos e leva
cerca dc 15 dias para entregá-los ao
Tesouro Nacional. No Tesouro, já entra
a arrecadação liquida c logo em seguida o
Banco do Brasil providencia as transfe-
rências que chegam aos Estados até o dia
10 do mês seguinte à arrecadação.

Como as transferências sáo feitas um
mês após a arrecadação, a Secretaria-
Geral do Ministério da Fazenda já tem o
volume dc recursos a serem transferidos
no mês de março aos Estados e municí-
pios. Os 28% da arrecadação dc fevereiro
daráo às unidades da Fcderaçáo e aos
municípios CrS 158 bilhões 72 milhões

Fundos de Participação dos Estados c .Municípios
(fluxos mensais)

CRS MILHOES

. Receita dc caixa Valor transfcrido r<-
do Tcsouro pelo Ministeno jg

IR e IPI da Fazenda
(A) (B) ill 

1983 - Janeiro 125.10ft 21773 5
Feveteito 281.510 64.747 23
Mar$) 533.961 122.811 23
Abnl 327.143 75.243 23
Maio 580 617 133.542 23
Junho 306 541 70.504
Juiho 299.950 68.989 23
Agosto 562.713 129.424 23
Setcmbto 350.476 80 609 23
Outubro 428 993 98.668 13
Novemhro 618.092 142.161 23
Dezcmbro 975 734 224 419 23
1984 -Janeiro 786 5W 220.238 28 ( 2)
Fevcrciro 564 542 158.072 28 (2)

ENTREGUE A SUA DECLARAÇAO

NO UNIBANCO.

O UNIBANCO ADIANTA

A RESTITUIÇÃO EFINANCIA O

IMPOSTO A PAGAR.

Prazos de entrega da declaração:
Até 23 de março, para pagamento ou restituição,

Até 27 de abril, para isentos.
Procure uma das nossas 591 agências.

UNIBIVNCO

México devolve 339 das

467 firmas estatizadas

para iniciativa privada
Cidade do México (Rosental Calmon Alvo) — O Governo

mexicano anunciou a devolução á iniciativa privada de 339 das 467
empresas de diversos setores, que foram estaiizada<. por pertence-
rem aos bancos expropnados em agosto de 1982. Os próprios ex-
banqueiros teráo prioridade para a compra das ações, podendo
utilizar no negócio os bônus que receberam do Governo, no ano
passado, como indenização pela perda de seus bancos.

A Oposiçáo vinha criticando a devolução das empresas não
bancárias aos ex-banqueiros mexicanos, considerando-a inconsti-
tucional. Mas o Vice-Ministro de Economia encarregado do setor,
Carlos Sales Guticrrcz, explicou que nenhuma das companhias
pertencentes aos bancos podem ser incluídas na categoria de
empresas estratégicas.

Sales frisou que um levantamento das empresas pertencentes
aos bancos mostra que houve muito exagero quando se falou,
como justificativa para a expropriaçáo. que os banqueiros domina-
vam quase toda a economia mexicana

Apesar disso, o Estado mexicano continuará com a proprie-
dade dc 128 empresas, que originalmente pertenciam aos bancos
privados.

Os sindicatos do México, representados pela Confederação
dos Trabalhadores Mexicanos (a CTM, ligada ao partido oficial)
estào entre os principais interessados cm comprar algumas em-
presas.

ÍNDICE (09/03/84)

FONTE: Secretan.i Gct.il do Ministério da Fazenda
(1) — As transferências para os Fundos sáo realizadas, em cada mês, com base na
receita dc caixa do IR c do 1P1 no mês imediatamente anterior
(2) — Mudança do percentual em face da Emenda Constitucional n" 23/83 (Emenda
Passos Porto).

§3

IN PC — Dezembro 7.13%, 6 meies: 75,3% (reajusta o* salinos
de fevereiro); 12 meses; 172,99r; janeiro 9,79. 6 meses 7U.9%
(reajusta os salários em março); 12 meses 170.27%; fevereiro
8.929E-; 6 meses 69,9% (reajusta os salinos cm abnl); 12 meses
175.5%.

Aluguei midrncUl — Janeiro: 135,9%; fevereiro 138.32®?-.
março: 136,23%; abnl 140,4%. O aluguel comercial t reajustado
pela correção mone tá na.

Salário Mínimo — CrS 57 120,(10
Inflação (IGP) — Dezembro. 7,6% (7 213,2); no ano: 211%;
janeiro 9,8% (7 921,t). 12 mcsci 213,2*; fevereiro: 12.3%
18 892,1), «o ano: 233%; 12 meies 230,1%.tPC (lndkv de Preço* *<> Consumidor» — Dezembro 8.8%
(5.850,7); no ano 177,9%. janeiro. 9.9% (6.430,7); 12 meses-
180,3%, fevereiro. 105.5%. no ano 21.4% 12 meses: 190.1%.

ICC (índke do Custo de Construção! — Dezembro: 4.9%
(5.259,4); no ano 148,9%; janeiro: 5,9% (5.572.0); 12 meses
153,9%; fevereiro: 21,7% (6.779,4); no ano 28,9%; 12 meses.
174.3%,

Caderneta de Poupança — (Rendimento mensal) — Janeiro:
S.13%; fevereiro 10.349%; março 12,861%Correção Monetária — Janeiro. 7.6%; 12 meses 159.23%;
fevereiro. 9.8%. no ano 18.145%. 12 meses. 168.52%; março:
12.3%, no ano: 32,7; 12 meses 182.62%

ORTN — Janeiro CrS 7 545,93; fevereiro CrS 8.285,49: março:
CrS 9.304,61.

IPC — Io abrOO jan/83; CrS 3.594 63: 23.38%; no «no 49.62%;
12 meses 113.21% Io juL-30 **<83, to 4 554,05; oui/31 dcxffO
CrS 5 897.49; no tnmestre: 29.5%; 12 meses 156,88%; Io jan "M
març-IM CrS 8.545,98; no tnmeste 27.95%. 12 meses 159.23.

Correção cambial — Janeiro 9.8%; 12 meses. 292,33%, feverei*
ro 12,3%. no «no 23.239%, 12 meses 218,017%.

Correçéo cambial — No ano 26,96%; 12 meses. 215.43%
Dólar — Compra CrS 1.243; venda: CrS 1.249 (a partir de 12/03)
Dólar paralelo — Compra: CrS 1.410; venda CrS 1 440

a Ouro — Boba de Mercadorias dc Sáo Paulo (fechamento) CrS
19.050 preço por grama para lingotes dc 250 gramas), Nova Iorque
400.7 dólares por onça troy (31,103 g),a Ovrrnlght (médias SDP) — No dia 6% , semana anterior
14,5%. mês anterior 11.9%

Prime rale — Entre 10.5% e 11%. Llbor 10 12.
a MVR (Maior Valor de Referência) — CrS 28 294,,^)
a CFERJ (Urudade Fiscal do Rio dc Janeiro) — CrS 17.620

AOEMI — ASSOCIAÇÃO DE DIRIGENTES
DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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DATAM ECS/A SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

CGC/MF N? 33.387.382 0001 -07
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REA-
LIZADA EM I 3 DE FEVEREIRO DE I9S4.
DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA: Dia 13 de feve-
rciro de 1984, i\ 14 horas na sede soctaJ a Riu Estrela, 67,
nesta cidade. ACIONISTAS PRESENTES: Mais de dois terços
do capital sócia) com direito a voto. MESA DIRETORA: Ptcsi-
dente - Dr. João de Albuquerque Mossurunga; Secretário —
João Dunshee de Abranches. CONVOCAÇÃO: Edital de con-
WKa^ão publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Jaiiei-
ro nos dias 03 , 06 r 07 do mês de fevereiro e no Jornal do
Brasil dos dias 03 , 04 e 06 também do mês dc fevereiro. DELI-
BE RAÇÕES DA ASSEMBLÉIA 1) Eleição dos Membros do
Conselho de Administração - Reeleição do Dr. Gü Gouvva
Macieira para Presidente e para Coaselheiros o Dr. João de
Albuquerque Mossurunga e Dr. Acyr Costa Araújo, todos com
o prazo de gestão dc 03 (tres) anos, a partir desta data. 2)
Fixação da remuneração dos Membros do Conselho de Admi-
nistração - a) que as remunerações mensais do Presidente e dos
Conselheiros serão aquelas que representarem 30% 1.trinta por
oento) sobre o valor básico atribuído pelo CDE - Conselho dc
Desenvolvimento Econômico ao cargo de Diretor Ja Sociedade,
na forma das disposições do Decttto-Lei n9 1971/82 e demais
legislação aplicável, b) Após a votação da matéria supramencio-
nada, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Cil Gou-
vca Macieira, requereu ficasse registrado nesta Ata a sua renun-
aa d percepção de remuneração pelo exercido do cargo de
Presidente daquele órgão de deliberação colegi.ida, a exemplo
i)o que já lia via sido feito anteriormente. Esclareceu mais o
Presidente do Conselho de Administração, que o Conselheiro
une exercer o cargo, cumulativamente, com o de Diretor Presi-
dente da Sociedaoe, está impedido, estatutariamente, de perce-
tvr remuneração, c) Fixar a verba anual giobal de CrJ
8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros) como teto máximo
pura prover a remuneração do outro Conselheiro, observadas as
iVterminações do CDE - Conselho de Desenvolvimento Eco-
nòmico e disposições do Decreto-Lei n9 1971/82 e legislação
complementar. Continuando, os acionistas aprovaram que a la-
viatura da presente Ata e a <ua publicação fossem procedidasna conformidade do artigo 130 e seu paragrafo IV alineis "a" e"b" e parágrafo 2° da Lei n9 6.404/76. E"inalizando, o Presi-
dente ia Mesa concedeu a palavra para quem dela quisesse
lazer uso, não tendo sido feita qualquer outra maiufesijção
pelos acionistas. Nada mais havenoo a tratar, a Assembléia foi
dispensa o tempo necessário à lavratura desta Ala. Reaberta a
Assembléia, a Ata foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas
presentes, tal pela Caixa Econômica Federai-CEE, Dr. João
IXinshee dc Abranches; Dr. João de Albuquerque Mossurunga,
Luiz Orlando Negn, Alberto Dodsworth Wanderley, Fernando
Eormounho Martins, Mana de Fátima Durães. Arüuce Gaspar,
Ntiria Clara Musa Scmcehio, Rasa Fialho de Souza, Ncbon
Luii topes Moreira, Waltcr José Pinto Re», Rubem Fetcl, Luiz
Felipe Pmheiro Pontes, Anovaldo Pereua, Antomo Viana Ma-
tias, Valdete Ferreira Barbswa, Alayde Soura Gomes, Manoel
Gulves Pinto da Costa, Carlos Augusto de Oliveira, João Amin-
cio Domintaies, Dvrce Gomes da Silva, Rosa.no Ribeiro Gonçal-
ves, Eliana Perdigão Fernandes, Júlio Jorge Fraga Bohmgahrem
t Maurício Tdlermann. A presente é cópia autc'ntica da Ata
tiuada no livro próprio da Emptesa. Rio de Janeiro, 13 de
fevereiro de 1984. João tXinshce de Abranches - Secretario.
CERTIDÃO - Processo n. 8265 84 - CERTIFICO que DATA-
MEC S/A. SISTEMAS l PROCESSAMENTO DE DALX)S &r-
quivou nesta JUNI A sob o n. 117J01 por depacho de 23 dc
fevereiro de 1-984. da 2a. TURMA AGE de 13/02/84. quereelegeu Concelho dc Vdministraç.io e fixou -lhe honorários, to
mou outras deliberações, do que dou íé. JUNTA COMERCIAL
IX) ESTADO IX) RIO DE JANl IRO. em 23 de iev. de 1*84.
Bu, Valdete A. do Amaral escrevi, conferi e assino ! u, Palmiro
Benedito Pu!:lha, respondendo pela Secretaria Geral da Jl
CERJA, a subscrevo e assino.- Taxa de
56.10352.
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em Guaratiba

Já existem sistemas

Desenvolvidos pef:i CONTAPpam
planejamento e apoio ã decisão, os
Sistemas de Previsão por Métodos
Quantitativos em Computadores . jM
permitem qofcvocè faç3,preyt£óes M
«iitornaticase aplicações
instantâneas em Economia,
finanças. Agricultura. Indústria,¦Comercio, Trani|>orte. 6duração,
SaiKteéoutiasaaviSt •
AÇONTAP.umJaoíertsieõs^ "
segiMMRSspiviços;' \ %: . J|Analise e identificação d* modétos f ¦"
de senes temporais®
ecooometrtco*. Treinamento e
implantação de programas de ; i vprevisão rro comp.it adore» de

Av RiaBrancõ, 103-9 andar
Rio de Janeiro - CEP 20056
Teia 252-3188 ê ;'

(Inclusive para micros)
grande porte. Métodos automáticos

(Brown, Holtwtnters. RfigreFKao I

Í°"*jwise.etc.1 

MétofiosUnivaiiailos ..
lBo*8i Jenkms, limo adaputivo,»

- • Bayesiàno. otc) Modulo do
função cie transloiènoa.ModtHn

Multivanado Treinamentoe
Implantação de programas de

previsão em
microcomputadores coni»'wn!>gutaçaomjtiinwdé64KB; i v

disco. Métodos automáticos ,
y • iHòitvvmtore, Brown; Relatorios

perkxfccos d# prevtMo dn %
í '¦ indicadoresmattoe

•' tnicroeçonónvcos especifico:» pura
cltti usuário —-W« »5
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COMPUTERLAND

RESERVA DE ESPAÇO NA

ÁREA DA INFORMÁTICA.
üAserv* espaço para nos na tua ag*nda dos melhores endereços da uilormatica

Aqui você tem tudo o que merece hasd soti preço inlormaçao e semça

âÉ Compuleiiciíicl
* ~ A INFORMATICA "GANHANDO MAtS ESPAÇO NO RIO.

RIO Praia óo foiaiogo 226 - íf 114 - Cd Àjg#ntií»a T#í (021) S$s 0^45
SAO FAVLO Maíiu Av AftçèiYCC IWô T®1 cOii} J31-3J*? - T«S«* (OH.) 3ô2?;
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Semanas de definição

para a informática

Dentro 
dc

duas semanas o

Sem recursos

Gomo a falta dc recursos para pesquisas cresce cada
vez mais, hoje estarão reunidos, cm Sáo Paulo. cientistas
da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), Centro
Tecnológico para Informática (CTI) e do CNPq paracomeçarem a definir um plano integrado para pesquisas de
sistemas de computação. A idéia é concentrar recursos cm
pesquisa aplicada, cm projetos dc tecnologia avançada
que, no futuro próximo, deverão ser absorvidos pelaindústria nacional.

n

Clube do Bolinha

Dois pesquisadores, da Universidade de Standford,
nos Estados Unidos, começaram a notar que nas famílias
americanas as filhas mulheres c suas mães não se interessa-
vam pelos computadores domésticos. Os especialistas
saíram cm busca dc uma explicação para o fato c só
levantaram informações que confirmavam sua teoria.

Nos computer camp (colônias dc férias para treina-
mento c uso de micros) entre 500 freqüentadores, apenas
27% das turmas de iniciantes eram formadas dc garotas e
nos grupos mais adiantados este percentual caía para 14%.
Levantaram, também, que os pais, na hora dc conciliar as
despesas para as férias com o orçamento doméstico, se o
dinheiro fica curto, optam em mandar os garotos para os
camps. O mesmo acontce na hora de comprar um micro: se
não dá para dois, quem acaba ganhando são os garotos.

Intrigados, os pesquisadores quiseram descobrir o
porque desta discriminação. Descobriram que as meninas
aceitam a decisão dos pais porque não gostam dos fovtwa-
res que existem no mercado. Principalmente os dc jogos,
porque são, geralmente, com temas ligados a automóveis,
guerras interplanetárias ou nucleares, um mundo não
atraente para atender à fantasia das meninas americanas.

Na reta final

O grupo ltaú está na reta final das negociações para a
compra da industria dc minicomputadores Labo. que hoje
tem uma expressiva participação do Brasilpar. A Labo
precisou se capitalizar e vendeu no passado boa parte de
suas ações para o banco dc negócios Brasilpar, que tem
entre seus conlroladores o grupo Unibanco e o próprioWalther Moreira Sallcs.

m
Videotèxto no Sul

Dentro de alguns meses, os gaúchos contarão com um
serviço de videotèxto, que a Companhia Rio-grandense de
Telecomunicações (CRT) vai instalar, cm caráter experi-
mental, para fornecer informações sobre meteorologia,
esportes, horários de aviões, ônibus e trens, e ofertas e
preços de produtos nos supermercados.

O sistema de videotexto funciona através de um
adaptador com teclado, que une o telefone e o televisor e
fornecer as informações ao usuário, bastando discar onúmero da central dc videotexto. Em São Paulo, a Tclesp
já opera, também em caráter experimental, um sistema
desse tipo. atendendo mais de mil residências e cerca de500 empresas.

N
Microonda

® A Clappv está comercializando o microcomputador
Maxxi (compatível com a linha Apple) em cinco prestaçõesmcns.os de CrS 290 mil, sem juros ou reajustes de qualquerespécie. Lsta promoção, segundo Alberto de Matos,
diretor da empresa, permite ao usuário adquirir um micro
a prazo por um preço mais barato do que é geralmenteencontrado à vista.

A Brasil Trade Center inaugura no final do més uma
nova loja. Será no Centro, na Rua da Assembléia 10/112.
Lá são ser comercializados micros, periféricos e software.
A Brasil Trade" ( enter de Ipanema (na Epitácio Pessoa
esquina de Visconde de Pirajá) já está vendendo o novo
micro pessoal da Microdigitaf. Ê o TK 200, que custa CrS
799 mil.

Através de um acordo com a Embratel, a agência
Reuters está comercializando um novo pacote de informa-
çôes para atender a instituições financeiras de pequeno
porte (bancos corretoras ou empresas do setor) O pacotecusta 1 mil 535 dólares com direito ao usuário receber um
terminal de v !eo, utilizando um més gratuitamente e três
meses de experiência, após os quais qualquer uma das
partes ;xxier;i rescindir o contrato. O usuário receberá
noticias diárias, uma página do eurodolar, outra com o
forvign tuhantfi estatitíx i> do mercado financeiro mun-
diai e .t selaçáo de «.otdnbuintr* mais relevantes (bancos
internacionais que apresentam suas ofertas ao mercado
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Ministro Danilo
Venturini irá divul-
gar três importantes
e esperadas defini-
çôes para o setor dc
informática: serão
conhecidos o novo
Secretário de Infor-
mática, o Superin-
tendente da Cobra e

o projeto dc lei que institui o Sistema Brasileiro dc
Informática, que será encaminhado ao Congresso
Nacional. Kto recheado da difícil decisão, a ser
anunciada pela SEI, dc quem poderá produzir os
chamados supcrminicomputadorcs.

Tudo se encaminha para que o novo secretário
c o superintendente da Cobra passem a atuar dc
forma quase uníssona, já que a Cobra se inviabiliza
a cada dia que passa devido às indefinições que
convivem com a indústria. Eesta inviabilidade ficou
ainda mais evidente neste período de negociações
para a produção dos supermínis.

Empresas que apresentaram projetos, para
fabricação dos computadores, como a Sid, Docas-
/Medidata/Bradcsco e ltaú estão protegidas por
instituições financeiras (a Sid é ligada ao Bradesco).
Com isto, poderão alugar seus produtos, facilitando
acesso dos usuários aos equipamentos nesta época
dc crise, o que a Cobra não poderá fazer devido à
sua situação financeira. Isto sem falar da tecnologia,
pois os supermínis Vax, da Docas/Medidata, com
tecnologia da Digital, vão concorrer diretamente
com os computadores Cobra (ainda mais que o Vax
está rodando o Unix, sistema operacional que o
torna ainda mais versátil).

Como saída para esta situação — que não afeta
só a Cobra mas também outras indústrias dc mínis
— a SEI está negociando com todos os grupos que
apresentaram projetos para que sejam feitas compo-
siçòcs e associações, Mas o que se sabe está sendo
difícil chegar a um consenso.

n O
t~/CSC<L> n n f/l

OaiVvlALV./
lita A pVllv

pnmnmnciPÃnc nm ] QQslylflllUlllV>U^U^O V JL í 1 L y Ot)
Fotos Vidal da Trindade

D |io ml trwuio
JLPJL ClSll LCi Cl

Se o setor de telecomunica-
çôes não enfrentar novas restri-
çôes dc investimentos, cm fe-
vereiro do ano que vem o Ura-
sil terá o seu primeiro satélite
doméstico, o HraMls.it. Há
poucos dias, a Embratel — que
não duvida dc que o projeto
será concretizado — recebeu
da construtora responsável pe-
Ias obras civis parte das instala-
ções da Estação Terrena ile
Guaratiba, onde ficará o centro
de comando e operação do sa-
télite. As salas principais (de
transmissão e dc recepção) es-
tão prontas para receber os
sofisticados equipamentos que
administrarão as missões do
Brasilsat.

O satélite terá a função prin-
cipaí dc levar os serviços de
telecomunicações — telefonia,
telex e comunicações dc dados
— para todo o país. Pela pri-
meira vez lugares dc difícil
acesso como as cidades do inte-
rior da Amazônia (23% do ter-
ritório nacional) ou regiões
montanhosas poderão receber
estes serviços. Nestas áreas fica
muito caro instalar antenas dc
microondas por isto muitas dc-
Ias ficavam isoladas.

Além disto todas as estações
dc televisão brasileiras poderão
usar, sem restrições, as trans-
missões via satélite. Isto não
acontece hoje pois o lntclsat
está com tráfego congestionado
(o satélite americano para ser-
viços dc telecomunicações cujo
aluguel t dc 5 milhões dc dóla-
res anuais).

PROTEÇÃO CONTRA
TERREMOTO

Embora no Biasil não ha ia
terremotos, as tres antenas, pa-
ra rastrear c ordenar correções
na órbita do satélite, estarão
protegidas contra tremores de
lerra. A Promom, empresa
construtora da base da antena,
atendendo as especificações da
Spar (companhia canadense
que fabrica O satélite) teve que
construir a base dc concreto
com 48 pilares, a 18 metros dc
profundidade, o que segundo
engenheiros da Promom stgni-
fica um "reforço adicional".

O ,canadense Georgc Burch,
da Spar, gerenle do Projeto
Brasilsat. diz que pode parecerirracional para os brasileiros a
antena ser protegida contra ter-
remotos, mas explica que um
projeto deste tipo não pode ter
especificações diferentes, cada
uma adaptando às condições
dos diferentes países onde é
instalado. "Fica muno caro
criar-se vários projetos, Uma
multinacional quando desenha
um automóvel — diz Burch —•
repete o modelo cm vários pai-ses, náo poderia fazer um paracada lugar. E ainda mais: esta
antena obedece a normas de
um código internacional".

O engenheiro Jorge Rangel
Palha, Coordenador da lm-
plantação da Estação Terrena,
explica que a Embratel optou
por Guaratiba por dois moti-
vos- um deles é que já tinha
esta área, dc 99 mil metros
quadrados, vizinha ao Serviço
Móvel Marítimo do órgão. A
segunda razão refere-se ás con-
dições geográficas do terreno.
GUARATIBA

A Estação tem um conjunto
de prédios de dois andares, a
casa dc força com sua infra-
estrutura e três antenas. Um
dos prédios é para abrigar os
equipamentos e as salas de rc-
ccpçáo e transmissão. O outro
tem um mim-hotel (quatro
quartos com banheiro), restau-
rante, agência bancária e audi-
tório. As obras civis, que esta-
ráo custando CrS 730 milhões
milhões (preços de dezembro),
estarão terminadas em junho e
em setembro os equipamentos
estarão todos instalados, se-
gundo a Embratel.

A parte técnica funcionará
assim; a antena maior (com
16,5 metros de diâmetro) é de
comunicação. Recebe os sinais
do satélite e os envia para a
sala de recepção. Um minicom-
putador. da Digital, america-
no, analisa as informações quevêm do satélite e dá as instru-
çôes, para a sala de comando.
Desta sala é definido o tráfego
do sinal mandando-o para todo
país.

UFRJ testa

uso de micro

na educação
Brasília — A Universidade

Federal do Rio dc Janeiro, até
abril, irá montar uma sala de
aula com microcomputadores
para pesquisar em um grupo de
alunos do 2o grau as influências
negativas e positivas da infor-
mática r.a educação. Esta náo
será a única experiência: nos
próximos cinco anos, a educa-
ção na sociedade informatizada
estará sendo examinada de per-
to também por grupos dc peda-
gogos das universidades fede-
rais de Pernambuco, Minas
Gerais, Porto Alegre e Cam-
pinas.

A Comissão Especial de In-
formática na Educação, coor-
denada pela Secretaria Espe-
ciai de Informática (SEI),
aprovou na quarta-feira os pro-
jctos dos centro-pilotos das cm-
co universidades e decidiu lihe-
rar CrS 500 milhões para a
compra dc microcomputadores
e pagamento dos professores.
As verbas serão repassadas em
março pelo Ministério da Edu-
cação. SEI, Conselho Nacional
dc Pesquisa e Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep)

— A maior preocupação
destes centros-pilotos será cn-
contrar fórmulas de impedir
que o computador bloqueie o
desenvolvimento mental e o ra-
ciodnio dos jovens quando uti-
lizado na educação — explicou
ontem o subsecretário de servi-
ços da SEI, Múcio Dóna Todo
o projeto será coordenado pelo
Funtevé, órgão vinculado ao
MEC que pesquisa tecnologia
educacional.

Brasília e

Bahia querem
sediar feira

Brasília — A 4* Feira Nacio-
nal e o 7o Congresso Regional
de Informática estão progra-
mados para abril de 1985. Mas,
desde já, a sociedade de usuá-
rios de computadores eletróni-
cos e subsidiários — Sucesu —
de Salvador e de Brasília estão
disputando o direito de sediar
os dois eventos, que são simul-
tâneos.

A Sucesu de Brasília apre-
sentou duas justificativas ao
conselho geral da Sociedade
para que a feira c o congresso
se realizem na Capital federal.
Primeiro, alega que em abril de
1985 o Brasil estará no limiar
de um novo Governo e. segun-
do, porque neste mesmo més
Brasília estará completando 25
anos de fundação.

Além das justificativas apre-
sentadas, a Sucesu de Brasília
conta com um forte aliado na
causa: o Governo do Distrito
Federal que, por ter um proje-
to de enar na cidade o maior
pólo de informática da Arnén-
ca Latina, náo está medindo
esforços para que os dois c\en-
tos se realizem na Capital De
qualquer forma, a decisão fica-
rá a cargo do conselho geral da
Sucesu que, dia 17 deste més,
em Recife, analisará c votará a
questão.

O presidente da Sucesu de
Brasília. Ricardo Sioglia. disse
ontem estar esperançoso de ga-
nhar a questáo. "É muito im-
portante que a feira e o con-
gresso se realizem aqui, pois
Brasília, por ser Capital fede-
ral, através dos seus inúmeros
organismos, utiliza em grande
escala computadores", argu-
mentou.

Segundo ele, existe na cida-
de um número superior ao de
Salvador de entidades usuárias
de bens e serviços de processa-
mento de dados, São 120 enti-
dades, das quais (O associadas
à Sucesu, além de três fa-
bricantes locais de modem e
mini-computadores. A 4' Feira
Nacional de Informática reuni-
rá todos os fabricantes nacio-
nais e empresas estrangeiras do
ramo sediadas no Brasil.

O Brasilsat será lançado ao espaço pelo Joguete Ariane, de fabricação france-
sa. Tanto este satélite como um outro de reserva ficarão em órbita por oito anos

Tempo de

espaço é d
O Brasilsat. na verdade, são dois satélites um que

ficará sempre funcionando e o outro será o reserva, só
entra cm ação em caso dc pane do primeiro. A forma dos
dois é a de um cilindro, giram no espaço como um pião,
movimento necessário para estabilizá-los. Cada um estará
equipado com 24 canais de rádio, permitindo 12 mil
ligações telefônicas simultâneas ou a transmissão conjunta
de 24 programas de televisão. O satélite dá uma volta em
torno da terra a cada 24 horas, por isso O Brasilsat é
denominado satélite sincrono.

O primeiro Brasilsat será lançado em fevereiro e o
segundo cm agosto de 1985, ambos da base espacial de
Kourou, na Guiana Francesa. O foguete Ariane (francês)
os transportará para órbita espacial e lá ficarão oito anos,
tempo de vida previsto para cada um. Um dos foguetes
Ariane caiu ao fazer um lançamento em meados de 1982,
mas os técnicos da Embratel garantem que os problemas
técnicos estão resolvidos e superados. Os satélites própria-
mente ditos, como toda assistência técnica para implanta-
ção do projeto, è da Spar Acrospace (canadense). Vários
técnicos da Embratel c do Instituto dc Pesquisas Espaciais
estão fazendo estágios no Canadá.

Como funcipna
Cada Brasilsat tem 2,16 m de diâmetro, mede 9,25 m

de altura e pesa 1.140 kg. O foguete Ariane os colocará cm
uma órbita sobre a linha do Equador. Trata-se da órbita de
transferência e dc uma para outra eles váo com a força
propulsora dc um foguete próprio. Para se manter funcio-
nando todo o satélite há baterias que recebem energia
através das radiações solares. Ouando ele vai para o lado
oposto do sol — região da terra que é noite — as baterias
funcionam através de energia acumulada do sol.

duração no

s oito anos
O sistema terrestre brasileiro de comunicações com

satélites já conta com 21 estações terrenas que funcionam
utilizando canais alugados, como os do lntclsat. Destas
estações 17 ficam na Amazônia. Existe ainda o serv iço TV-
Sat dc duas emissoras de televisão, a Globo c a Bandeiran-
tes, que conta com 40 estações. Antes do Brasilsat começar
a operar, o número de estações será ampliado, as estações
(chamadas de transponders) servirão também às forças
armadas, para comunicações administrativas e militares.
Para atender a área militar está sendo criado um sistema de
transmissão de informações codificado. Como o sinal do
Brasilsat deverá ser forte a pirataria torna-se possível
(captando os dados por uma antena de sinais diretos), por
isto a codificação é importante.

Custo
Haverá também uma estação receptora de sinais do

sistema de satéilites de busca c salvamento que servirá para
localização de navios c aviões acidentados. Esta estação
custou ao Brasil 1 milhão de dólares Todo o projeto tem o
custo de 210 milhões de dólares. Na pane internacional,
pelo fornecimento dos dois satélites, inclusive os serviços
técnicos da Spar, a Embratel pagará 112 milhões de
dólares; pelo lançamento ao espaço, a Arianespace cobrou
58 milhões de dólares; o seguro (através do Instituto de
Resseguros do Brasil), será de 14 milhões de dólares

Haverá, ainda, um pagamento prémio-incentivo à
Spar no valor de 15 milhões de dólares, conforme as
cláusulas contratuais, caso nos oito anos de vida útil dos
satélites o funcionamento seja adequado. A indústria
nacional, segundo a Embratel. receberá encomendas equí-
valentes a 43 milhões de dólares, referente à pane
terrestre.

a
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Pires se antecipa a Èverton no meio-campo, onde o Vasco construiu a vitória sobre o Atlético

Zico fala de carnaval e do

sonho irrealizável do Fia
Com uma distensão muscular versou com qualquer dirigente so-

provocada em um amistoso no meio bre sua volta ao Flamengo e que o
da semana, Zico assistiu da tribuna assunto depende exclusivamente
de honra do estádio do Udincse ao das diretorias dos dois clubes. Gos-
empate de seu time com o Ascoli, tou do desfile da Mangueira e dos
ontem, ao mesmo tempo em que Caprichosos de Pilares, mas disse
falava do carnaval e do Flamengo, que se fosse jurado votaria na Bei-
Confirmou que, no Rio, não con- ja-Flor. Página 4

Vasco vence com exibição de

Silvio Vieaas 

O esquema médico no autódrorno foi aprovado no teste de ontem. Página 5

Givaldo ganha no tênis

outro título importante

Depois da vitória em Guarujá, o brasilei-
ro Givaldo Barbosa ganhou mais um
título internacional no tênis: foi campeão
do Masters Melitta. Página 5

Cuba já faz as contas

para os Jogos Olímpicos

Os cubanos não esperam em Los Angeles
o êxito de 4 anos atrás, em Moscou, onde
ficaram em 3° lugar. Mas contam as
medalhas que podem ganhar. Página 5

JOÃO SALDANHA

Vasco bateu o recorde de renda e de^ público neste campeonato. É claro
que isto não durará muito. Cinqüenta mil
pessoas não significam muito, a não ser
em uma etapa de classificação. O impor-
tante é que precisamente o grupo do
Vasco é o mais difícil e injusto de todos.
Pensem bem, Atlético, Vasco ou Grômio,
um terá de sair. E se sair o Atlético?
Minas Gerais ficará sem ninguém numa
final de campeonato brasileiro? Mas não
tem importância, quem sabe o Mato
Grosso terá representante? É assim a
natureza.

Foi um excelente jogo. A partida
estava sendo jogada com muita agressivi-
dade. O Vasco mandou o que pôde para a
frente e imprensou o Atlético. Mas a volta
era perigosa. O Atlético tem Reinaldo.

Vasco nota 10
aquele que não foi à Espanha e foi
representado pelo Serginho. E foi o Rei-
naldo quem marcou primeiro, antecipan-
do-se num córner. Toda a defesa do
Vasco mal posicionada e cometendo um
erro infantil ao não proteger o "primeiro"

pau. Um goleiro sozinho não defende um
córner. Dois homens e mais têm de ajudá-
lo. Um em cada canto do gol. O Reinaldo
manjou, correu na frente e fez o gol.

O Vasco tinha muito jogo e estava
com grande espírito ofensivo. Normal-
mente quatro atacando e por vezes mais
um vinha de trás. Vários passes e Marqui-
nho fez o empate. Depois, o segundo gol,
que representou o que foi o jogo. O
Atlético atacou perigoso, tomaram a bola
e o Vasco trocou uns cinco passes ate
Marquinho marcar o segundo gol. Jogada

brilhante de pé cm pé, com Mário coman-
dando os rápidos contra-ataques.

No segundo tempo, logo de cara
pensei no empate. O Atlético quase mar-
cou. Já fizera algo parecido quando Cata-
tau perdeu. Isto foi até à altura dos quinze
ou dezesseis minutos. Um sufoco. Mas o
Vasco reagiu e foi fácil perceber porque.
No primeiro tempo, Roberto fez vaivém,
ali pela meia-esquerda do ataque e difieul-
tava os zagueiros do Atlético. Arturzinho
sempre aparecia no meio. No início do
segundo tempo, Roberto ficou plantado
no meio do ataque e emperrou o time.
Creio que percebeu e voltou a fazer o
mesmo que no primeiro tempo. Limpou o
caminho e surgiu o terceiro gol. Grande o
Pires. Marquinho, Mário, Artur, Reinai-
do e Heleno também jogaram muito.

Com uma atuação primorosa dc seu
meio-campo, o Vasco fez uma exibição de
gala, ontem, no Maracanã, e derrotou o
Atlético Mineiro por 3 a 1. Reinaldo,
após cobrança de falta, colocou o Atlético
em vantagem, mas o Vasco reagiu e já
virou o primeiro tempo com 2 a 1, gols de
Marquinho. No secundo, Mário marcou o
terceiro gol da vitória que encantou a
torcida. (Página 6)

Botafogo empata
O Botafogo, apesar de ficar com 10

após a injusta expulsão de Té, obteve um
bom resultado em Cuiabá, ao empatar
com o Operário/MT em 1 a 1. Amarildo
fez o gol no primeiro tempo e o Botafogo
cedeu o empate quase no fim. Página"3

Flu traz ponto
O Fluminense volta com um ponto de
Salvador, ao empatar em 1 a 1 com o
Bahia, ontem, na Fonte Nova. Wilsi-
nho marcou o gol do time carioca. O
Bahia empatou num pênalti cometido
por Paulo Vítor e cobrado por Osni.
Página 3.

América 
perde

O América perdeu de 1 a 0 para o
Coritiba, em São Januário, e teve
prejuízo na cota da renda: um cam-
bista foi preso em flagrante vendendo
ingressos autênticos por preços mais
baratos. Pácina 6

«sSS»<
pai«a
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Joáo Saldanha na Rédlo Jornal do Brasil, 940, diariamente as 7h20mln a nas transmissões esportivas
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ESTA NOITE, NA GAVEA

1* PÁREO
Àt ]9,45 — 1 000 motrt>t (AREIA) — R»c: 59«2 (Chap*li«f • Hatu)

Égua* nacionai* d» 6 ano», ganhadoras até CrS 600 000,00
I UitViKmaro. PC P»n>i>a 5B 1° (101 Iryio.oU, ' Ml 62il J M A'og^o
1 -¦ 'ntta. A Butm 4° (00) Snmo^g^i.d I Al 63i * OtigoW
3—3 W»o,CAMortln» 57 6° (10) Ho S.«fro 10 Nl 63, O M F»'"o-w).i

loGo'boto,.I.F.R«.» 55 l" (07) C.b«i <-J N» «2>4 *vs"«
4~S PomptlGtfU M.SMva 56 !• (07) llulano (Cf) '0 NL 63> NAS'lvof no [ Barbae 55 *° (©4) h Guapa 1 Nl 63l 18 Silvo

l.a Passionara • lacra • Pampa Gtrl. carreira mais para La Passionara que vem de um
excelente segundo para Indaiaia, ficou na vez e deve vencer. Dupla com laera que fracassou na
última, e agora deve tentar uma completa reabilitação. A terceira força é Pampa Girl na
direção de J. M. Silva

2° PÁREO
À« 20,15 — 1.300 metro» (AREIA) — Rsc: 78» (Bort«f • V»lodo)

Animal» nacionai# dt 5 a 7 ano», ganhador#» até Ct$ 120.000,00
1—| lambui, J Aurélio

Extra Girl, J l Mortm»
2—3 Cobolino.V CoelhorVsrol* Pnrol», L St'veiro
3—5 kípo^go J Pinto

PuorÔt. C X0Vt«f .
4—7 Oélio, C A Maio .

fampy, J.VtaifoNVx»rvjn»lla R Vi«tro

I Nl 84i L AtyAa
1 NL 64*1 S Franco

Nl 84* A R.cordo
10 N;. 64»1 f Dvonti13 Nl 83* NASilva13 Nl 84i F R Out13 Nl 84» LPr*viatt» N
II Al 71 »3 JBSilvo1 Nl 84» AOciooli

9 57 2° (06) Tio Pedro
58 2o (05) VocafonoI 58 3o (06) Tio Pedro

7 55 7o (07) Don Rofo
B 57 4° (06) S.IWCO (CP)57 6° (06) T,o Pwlti

57 4o (06) Tio P»dro
57 4o (06) 0 Flow», (MO)55 5o (06) Tmj Pedro

Extra Girl • lambui • Cabalino, carreira difícil entre os três citados. Por eliminação
vamos ficar com Extra Girl que é muito fiel ao marcador, lambui chegou dando impressão que
ganharia em maior distância, o que lhe dá chance certa agora. Já Cabalino tem dias de alto e
baixos, sendo que agora esperam muito dele.

30 pÁREO
À» 20,40 — 1 300 metro» (AREIA) — Rec 78» (Barter e Velado)

Égua» nacionai» de 4 ano», um vitória
l - l (teSunr.JQuvroi4 57 7° (10) F<X)U>nho I AP B3. O Cordow
2-J tvovnnle J V».ro 57 4» (10) Docorol.no 10 NL 63ll J C Motho"!

3 Klndler »A„w„,o 57 5° (10) Dotoml.no 10 Nl M.I Glf»"«>ro3—« Qu«rilo. I Bnmltenw 57 3° (06) DondoHdo I Nt 8Ji D
5 G»ondV,llog« I Aur»l,o 57 «" (09) Ov» lljcio '3 Al 810 V Noh.d

i—t SunWoy.JP»V,F» 57 4" (OA) Sonho *.u(W> 13 NU «3l4 AAlv,,
7 Fr»nthhx*l J Molto 57 10° (10) Docofdlno 1 Nl MO H Tob,oi

Be Super • Agayante • Sun Way, o conduzido de J. Queiroz reaparece em novas cocheiras
e pronto para ganhar com facilidade dos adversários de logo mais. A luta pela formação da
dupla será difícil entre Egayante e Sun Way com ligeira vantagem para Egayante que na últiVria
foi prejudicada, dai não ter chegado mais perto.

4° PÁREO
Ài 21,05 — 1.000 matro» (AREIA) — Roc

Animai» nacionai» d» 4 anoi
59*2 (Chap«li«r • Hatu)

tom mau de trét vitória»
1—1 Çjomaryoiti. j l Martm»
2—— Motorvjh»H. J M Silva

NicwAAory. W Go^ço'"**
3—4 Hamoí.F Pereiro.

JucoPit*.R Vi®ira
4—6 Oé, R.Antônio

UirviTC A Mortm»

1 AP 72»1 f Moooieryj
13 Al 70*3 NASiivo1 Al 67»3 J C Coctinho
10 Al 61*1 G*e>i61 Nl 60*2 P So Sot
I Al 60* G I F#fr«'ro
I Al 68» f Abr» j

57 5° (08) Port«r
57 8° (10) Ni» N Eo»y55 5® (07) V»no» d* M»Io
57 1° (06) Gr*ot F.ght*r
53 6° (07) BucfcKom57 7o (07) Voko'»"0

 _ 53 r* (06) CKob*tco
Nice Mary • Camargozé • Hemos entre estes sairá o vencedor aqui. Vamos optar por Nice

Mary que vem de um quinto para Venus de Milo, mas sabe correr muito mais. O ligeiro
Camargozé não deve ser totalmente abandonada, já que na distância de 1 mil metros está
realmente dentro da sua melhor característica técnica. Como bom azar aqui, vale lembrar a
presença de Hemos que tem um ótimo apronto.

5o PÁREO
À» 21,35 — 1 600 metro» (AREIA) — Rec. 97» (Morqui» e Cliampogne Bi»quit)

Cavalo» nacionai» de 5 o 7 ano», gonhodore» otè CrS 800 000.00
1—| EWKrante. M Ptr%*anKo 58 5° (08) D>try 8 oy" C#ytan, A Romo» 58 7® (10) lo«imo
2—2 Mohfluck, J C Coitillo 55 5° (09) Aao^nt

3 fcney J Ricordo 58 2° (07) Zokly
3—A Ofomy, E fwtrwira 58 4° (07) Zukly

5 Ow^QvKiv. ^ Anoroti* 57 (08) Oxry ftoy
4 -6 CVimio" 58 (08) Otiry Boy

Artetono, L.Corrno 56 8C (09) Account
0«**yBov.C A Mort.ni 57 1° <08) Dork K.d

» 51 3I 3I 31 31 5I 51 31.5

AlAlNlNINl

9)»4
6U3BC'»87*382U93»4Nl 93»4

Nl BO»Al 93d4

A OrvoOliA Oçiwol:S P Gon^lfO'K>n<l D GA Aiv«»»
O J M CXo»H l 0'<v»t'oJ C Qv«"to»

Enev • Damson • Berrante montaria de J. Riwardo, Eney está sobrando na turma.
Retrospecto pelo seu excelente segundo lugar para Zuclv, vai custar para ser derrotado aqui.
Dupla com Damson, animal que gosta muito de uma pista dc areia leve para produzir tudo
quando sabe. A terceira opção na prova é Berrente que fracassou na sua derradeira exibição,
mas tem tudo para produzir mais agora.

6o PÁREO
Á» 22,05 — 1 000 metro» (AREIA) — Rec- 59»2 (Chopelier

Éguas nacionai* d» 3 ano»,
Hatu)

*«m mai» d» dua* vitórias
|__l Blotinoòa, J P**droF° .Go*«»tn, J C Co*tiHo
3—2 A!to»<ll«, J Rtcordo .
3—3 . R.Ant0'»>0
4—4 Mooby J Aufélic

56
5256521 56

1 0I 0I 01 01 3

NPAl
NlNl

59»463»60» 261 *379 »3

PSoo»P Sa!c»R ^hfd0G l >

6o (06) Voctr»o1° (08) l>r»da S>"x>n«
6° (06) Ato»Wo Way
7o (05) Torumolin#
5® (06) Vonjo

Blatinada • Podesta • Hooby carreira aparentemente fácil para a conduzida de J. Pedro P
que reaparece numa turma bastante desfalcada para suas forças. A luta pela formação da dupla
deve ser mais interessante entre Podestá e Hooby, com ligeira vantagem para a primeira que
parece estar em melhor forma técnica no momento.

7o PÁREO
Á» 22,35 — 1 300 metro» (AREIA) — Rec- 78» (Barte. » Volodo)
Animai» nacionai» do 5 a 7 ano», ganhador®* até Cr$ 1 600,00

57 I" (09) ' Nl 7W3 lCc*i*o
.3 56 1° (0«) P.neau-o 13 Nl PU4 A Nor.d

58 3° (08| Po'Wo ' Nl 79i2 A P Silvo
I 57 6" (06) Por»<!"3 I Nl 7«iJ APN..«.

58 4° (08) Poi»<vo I Nl 79iJ S B Slivo
51 3° (05) Zuck»' ' Al DN.no

4 51 2° (07) Follv Boy 1 Nl plil D N.i-o
54 4" (07) foncy» High' I Al <W»I DNOo

1—l fouf, J Aur»lio
2 GrvatOwd, R Cot*o

2—3 |n»h Rul»r, J Moito4 ftiw ha J F.R»n
3—5 Comy. M And'od»4—6 SomftihingSpoc ,R Af tonto** Moyo. M Mtv^tro** Blomlet», C A Miirtin» _

Four • íris Ruler • Corey pelo que vem produzindo nas duas últimas corridas, deve dar
novamente Four. Entrou em forma está pensionista de L. Coelho e ainda não encontrou a sua
verdadeira turma. Dupla com íris Ruler que na última apresentação já demonstrou grandes
progressos na sua forma técnica. A terceira força é Corey, que estaria melhor numa pista de
areia pesada.

^^m tastante aguerrim^rUo por suas atuações em C. Jardim, Castel venceu com facilidade na Gávea

Castel vence o Io GP da temporada

Castel, por Mister Sun cm Pura 1'inta II. abriu a
temporada clássica carioca, ao vencer o grande Pré-
mio Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo
Nacional, deixando na formação da dupla Scampzzi.
O vencedor, que ( dc propriedade do Stud América,
teve como jóquei F. Pereira P. 0 tempo para os 1
mil metros foi dc 57s4,'5, na pista dc grama.

O Grande Prêmio Ministério da Agricultura
teve como vencedora a potranca Joyless. por Snow
Bird II em Tolna, que consegue, assim, a sua segunda
vitória nas pistas, mantendo-se ínucta. O seu jóquei
foi J. Pinto. O tempo para os 1 mil metros na pista de
grama leve foi de 59s.

1* PÁREO — 1000 — P'«HJ — Al — Mm* C'1 750 000 00
1*» Po«.» Mod*1 * FVo-'-o 2 »0 '2 > 40

AfKh M»». J'.V. Sil*« 55 1.30 '3 2 80
3® Gv*nn Porn*". I lon#» 55 5 '0 14 5.40
4° MiuMay R V^no«o» 55 40 '0 223^.30
5* RraVtonno JAun>liio 55 ?0 23 6 T0
6° Oy«k Biy«, JOu#«rar 55 20. ?0 2412.20
7" Iwmoio lu*. J C Co»t«ilo 55 24. *0 33'C5 40

3470.6044105.40

VârvOt «3'po» * w6'«0» corpo» — ' 20 2 — (2)C'$ 1.40
0-^0 (12)C't 3.10— Ptae*>(J!OJ 1.00.(t)&» 1 lOMo. áoPó'»o

C'j 8 043 400 00 — fAlfRiAS - — 3 ano» — SR Korobo» • So<»»on*
— CrKídor H» Sòo >n4 » t*t*H.Vctu» — Propr ^» Aün« — Tr S B S< vo
4* PÁRtO — '000 rrf»po« — Pt»»a Gl —- p**m«« Cr$ 2 200 000 00

(G P COMISSÃO COOÜtXMADORA DA CBIACÀO 00 CAVAJ.0 NACIO-
NAl — GRUPO III)

1* Co»Mf! f P»^-'o 55 3-40 tt 3,70
2o pinto- 55 5.50 »2 2 00
3° Aracatv.J.C-Coüitlo 55 I 40 13 6 30
4o Gsjo»co^O.C A Mortm» 55 5,50 '4 J 30
5® *o»0»Con<3k. J Qij+nw 55 10.50 22^6.50
6o To"-*',I lo^t ¦ 55 5,30 23* 5.40
7o Ala/óo, A Machado 55 38,20 2411,00
B45 Aprjtaí pyv* J M 5<ivo 55 1,40 33^60
Vo limpopa ) Au"»liO 55 22 VO 3427,00

10® 1 B#i'*v*>"ov,E B Ov#"ox 55 33.40 44)8.70
NCM tiOtó • tMPiet OAY — OOPl> tXAIA ,05.IO)Cr» 41 80 e&Crt
y 00 I CO'P«)« 1/2corpo 57 4 — V»'K (5) Cri 3 40 Duo
(?4) OJ I 1.00 — «oc*i (5) Cr» 2 70 • 001 C.» 3 80 — Wo. <K Pnmo
n,l )| 333 800.00 CASTH —V A. AA.U»»Svr• Puro »"-'a
li  Cr Ht Sf^pat-o Prop» Stud Amértco Ir^.notJo# — G ' Son*o«

5* PÀRíO — 1000 — P»r^o — Gl — P^mto C'S 2 200 000 00

NKm FAJ<|N€lRO • FRtSSON
DUPlA-fXATA (08-04) Cri 9 50 ror C'» '00
0*f» 1 lf2 eo»i«o • I 1/2 tKfVO — Tempo — l'22 (8) Cri ? VO
~ D-jp (24) C'\ 2.90 — P'oc*» (8) OX '• 6C • (4) Cri 1,40 'Io
Vúr+o Q>% 14 650 900 00 • KXlJrtA MC 3 orw» V •
Ipotuca — Cnador H» Sòc >o»é • E*p«d»cíwt — T^t^oOof — f
Saro'*o
r PiRtO — I 500 — PHW — 01 — PrVnra Cr» 600 000 00

!• TKu^*,Cot M »V»»a«t>a 56 2*0 12 2 SO
2° V«».ro.J M Silva 56 2 20 !3 3'0
J° AboW C A Mo"^»(M 5' 6 >0 5 410,20
4° EvtnUp, J I MartmiC) ... 5A 38.30 22 9 60
5° P»n»rt.J.P*r»to. 56 2.50 23 2 20
6* Vo*wn*6'K>, t Bo'txna 53 t5.'0 24 7 60

34 11,60
44 105,20

(? ) EMPATTN/t V1TOR1NO
D«t» P»%cc*,o « mínima — T»mpr> — 130" — V«n: (2) C't 2.5 0 ~ Oop.
(»2) Ct% 2.80 - P<oc»»(2)Cr$ 1.10• (1>CrS 1.30 — Mov ao Por*o CrS

1 2 826 800 00 — TmjNC*« — M T 3 o«o« — RS - G'»> Thunò«r •
Cota'PO — Cf-OOCV — H» CilOÍO'"V> — P-Opr — Ja" Morifl cie» Sarrn*

Tr%«ry>òor — G L '?"%<ro

0uPlA.£*A1A (OÍ-OI) C-J 4 90 por c.» 1.00
D-H 3 corpej» • 2 '«'2 ccrpo* — T»^po — * 02 4 — V«»^c (2}OI 2 '0
Oup (IJ) Cl» 1.40 (?) • (I) O» 1.00 — Mo» da P6-» C>»
7 8-2 400 00 — PAR'-S MOOd - »C 2 o-x* — PR — Voc«kin«« •
CXJco ™ 0*000* * Pnjpr Kjnj» So"*o Mo» o <*• AtJm» — Tr^.naOor —
W p LovC

2* PÀRIO — 1600 — P'«Kj -- Gl Cr$ 850 000 00
(POOVA r«[PARATÒSlA PARA O GRANOI PRÍMtO tSTADO DO R-

JANIlRO)
I* H^n»ro 56 12 '.40

(GP MlNISTtfltO OA AO«ICUlT\JtA — GSUPO II) ^ p^Rfo _ 1300 _ pitf, _ Al _ hM, C'S 400 000,001*" Joyl*»»» J P*r>»o S5 4 80 '2 ' 70
2° Po<' P»r«.»t5 55 1 80 13 3 '0 jo W Gongo;»"«i 55 3 80 I HO 50
T° G'onMr\;*«ro JMO:«9 55 45.10 1410.30 -y> 55 3 40 12 6 00
4* Ini'rtjt# i 55 13.00 22 4 60 Moyo, 55 3,70 13 7 00
5® Avfofto,J MS*H»a  53 t.40 23 5,00 4* Tu<6o. J M 5«<vo. 56 2,60 '4 2J>0
6® Ad^wnta. AO's v««ra 55 1.40 2410 60 yj lotw C 55 10 00 222r.^0

3396.80 6o jFR* 54 17.90 23 8 90
3433.70 JO v.rx*<ro,i b3r*rt. 58120 00 24 4.30

WC APOSTuMA B° Gvt'«rr»f.; P'^to 55 5,70 3386 10
OH 1 I<2 avpo • po!»to—Tempo — 59" — Verx (3jCrj 4 80 — D-© 34 *,40
(13) OJ 3.10 — PkK*» 13)0% 2,10 • (1) Cri l 60 — Mc», do *$1
10 »0é «OC 00 — XJnfSÍ -- f C J wx» - u
CrnxVx — Oon Uod'»90 — Pt^x S»vkJ U>V«

S»»» B<rrj II• T»»>nckV* - lo^na —
V NoNd.

T V-bnstío» C A Mo
J° SnxinAiec A *»VxNjdo
4o Be-n»f*>Wi 'O
5* Oi Ts» Too J P'ntO

56 7 90
56 2'- 90
54 B 30
56 i.60

13 4.40
U 500
23 6 50
24 4 80
3434.904446.60

CM» 3-'4 a« m?po • 3 corpo» . . Tempo— t 53 3 -- v»<x C)Cf5 1.50 —
Ckjp 0 3) C'> < 40 - P'oc*« ll)C-$ I.JO • 13) C,i ) '0

do Pomo C'l I 7<H 600 00 — HUCCO - M C 3 o-y* — «S —
N#otS»n • Advnan» -- O-oóC' W» — Proçy Siv^d T<o Madona
— T~oOcy — A PS '»a

3* PÁHIO — 1300
?• falir.a» M Andrtírte
7® PwJWô í Ani6n>o
3® fccK^un.a C A Mo""1»
4® V«rr>i.ckx)i A 01-v»«ro

6* rkMSO — 1000 TV* — P,itr.
1* SoMonrv»»- j.Aur^io
2® AVifBnjro C-AMOf' n»
3® Açgno, AOíiv»ifO ,.,.t
4* NotC*X>

. 01 — Prtm.o CrS 750 000 00
55 2 40 23 2.70
54 2.00 24 2.30
55 2 30 34 2 20
55 3.50 44 3 20

j£*srr m • R um*
0kH 1 cort» • VÁ d* ctvpo Tempo —- 59 2 — V«n( (3) C't 2 40 —
Dwo (34) OS 2 20 — P*oc*» 13) Cr* l .50e(6)C'S 1.40 —Mcr. do Po-»:
CrJ 6 651 íOO 00 — 50 MANNiSH — V A 2 o-a» - RS — So Bcks «... Cr»o<»f Ho^O» Comp«»tr« Prop# Stud C«'»0 —- Tre^-modo»
A P
7* PÁRtO 1400 me*ro« — Pt «to • 01 ¦ Pr 4"

I® Fovt'to.f *e"e'»o 50 2.90
2® Mtbol, J. Ayr»l>o 56 2>0

I to CrS 600 000 00 3® jo«o-1 M Siivo 56 3 50
56 I 40 »2 3 5 0 4° Gc-.cn'o^* * Pe^e ^o S6 5 30
53 4,30 13 8 60 5" Apo-'eodo J P»r»*> 56 2? »0
55 5 60 1414 40 6* Hotyi.C A Mjmm S5 4,50
56 2 20 23 5 30 7® tmp*crt»*;J U>r^» 53 '0 50

24 4 3034 13 70

CrS 600 000 00
11 50 90
12 3 90
«3 8.20
14 6 70
22 5.70
23 3.30
24 : 90
334 ; 50
34 6 30

CM* 1 I ^2 cepo e rob»ço — Tempo — 115"* — *w< (51 CrS 3 80 —
Dvp (23) Cr| 8.90 *«+» (51 e (4) CrS 2.90 — Mo» 00 Pdn»o CrJ
13 520 400.00 — CON DOMINGO — M.C 5 a-o* — RS — Ded>v« •
fSo'i¥.1W» C^oòor — Horo» lmerr.fcKíl — P*opr Stud SJvangn-UJ —
Irxxxx —» J C Co^^rtr-So
10* PARfO — 1000 — Pt«»o — Nl — Pr4m»e C/S 600 000.00.

I* Neomea, 1 M S-!»o
2° loduCuruatS. R An«6r>-a
3® VWe»rer^G«ri. j P>n»o
4° *oüow Up. J Mo'ta
5® Dafling B<jOv J t Mor>^»
6° BnjiiIUjnF nt J
7" Zapek>, J t Re »
H° Ho<>íÍOy Ho-'*e 1
9® CKxa Roro j P»<lro

56 2 90 111 7 90
53 4 SO 12 4 40
56 J 70 13 2,70
56 5.70 14 5 30

56100/70 22265 30
56 3 00 23 7 80
53 1 6 20 2 4 9 00
56'28 30 33 5 00
56 28.10 34 4,70

DO'PtA EXATA (01 031 CrS 800 D-S v corpo» e 3 a>rpo« — Tempo —
I 01 4 ~ v%r< mos 2.90 Duo (12) C?S 4 40 — P*oc6» \ 1) CrS 1 90 •
(3) CrS 2 60 — Vov do Por^a C'S I» 589 200 00 ~ NfOM£A - K J
o 00» —. SP — M.OOen Tr»o|wr» — Cirodor — Horci
^ksmbavo^t — Pnjpr — E1*»» A-rx>fkn — Tr&r*oóor — A ArçH/jo
VOV GÍRAI W APOSTAS CrS 132 m.iNí«n 662 me

8o PÁREO
ki 23,00 — 1.600 mstrot (AREIA) — Rec: 97» (Marquii • Champogn» Biiquit)

Cavalos nacionai* do 4 anof, tom mai» do trés vitória*
1 — Ulon fcjftor, J M Silvo 57

0<»poniv«l, J.C Coittllo 57
2—3 Po'kiiite J Qv*>rai 57El Bo*co S Silva 57
3—5 Roor»dS»n J Bicoròo 6 57
A—6 Ankole, f Per*«'a 57

Dobieí.C.A AAontn» 7 57

3® (09) Aoeiante1° (08) Ant gonon1® (10) Antigonon6° (10) Ook T rwe
5° (09) Anelonte5° (05) Gamble Boy
9° (10) Ook Tft»e

I Al 85»4 A 'Aora e»
\ Nl 100»1 PSola»1 Al 85* 0 Carrtoto
1 Al 98*3 S.M Aime.cki

Al 85*4 GUIloa
Al 134*1 C Wcwyado N

1 Al 98»3 M.Nklow.*k
l lan Buttor • 1'allastre • Disponível carreira difícil que
peripécias no percurso. Vamos indicar Ulan Bator que está
M. Silva. Bom corredor em pista de areia leve, Pallasite dev
favorito. Outro que vai dar trabalho neste final é Disponível
sua cocheira.

deve ser decidida somente por
sendo levado com muita fé por J.

e ser apontado como forte rival do
, que está sendo levado na certa na

9o PÁREO
Àt 23,30 — 1 000 metro» (AREIA) — Rec 59»2 (Chapelier e Hatu)

Cavolo* nacionai* do 4 ano*, *om mai* do doa* vitória*
I- Veime«f M Andrade

Jotium. J Pin«o
3 Ocwoto, i lonf*3—4 Nivoto, J Ritordc

ttiJodor.M r»rr«ifo
CVimey, J F Rn»

3—7 JocundÒ R An»6n»o
Oçamt, A Mochooo F"
Noconno. f SortxM4—9 Fi«atíon.l ftra*ii»«n»«10 imployée f fVr».'o
Sotinho WGonçol-e»

Nivoto • Employet

I 57
5757
5757
57575757.1 5712 5710 57

2° (07) Tu,ok
7® (08) Jo«o Fon Fon5® (07) Tu,ok
6® (10) Chopalco7® (10 ) Chopako10® (10) ChopakoI® (19) Oa*qu'todo (SP)V 0 3| K.txmho (Vi8° (09) h Por»ano2® (10) Chopako3a (10) Chopako5® (12) K.brt«ho (SP)

• Yermeer. pela excelente forma que ostenta no momento, Nivolo é
destaque absoluto nesta carreira final da reunião. Lm dos pontos mais certos da noite de hoje.
Dupla com Emploee que cada dia que passa chega mais perto do vencedor, seu recente
terceiro lugar na turma foi bom, Uma opção de pule alta é Vermeer que vem de bom segundo
para Tujak e progrediu bastante.

110II1 21 21 21 01 21 412I 2\-2

NlNPNlNlNlNl
GlNtAl
NlNlNf

67*462*4
67*474*374*374*3
60*74*9
87*274*374*374*9

SBStlvoW Me-'eie«P loP'aR Noh-dA P SilvoS M Ai me idoG l Fa>ra.ra
C I P Nu«atC I P Nun#»0 Ne«o
G F-eijô
J C Cow»mn©

CANTER

CEYLAN, que era faixa de Barrante no
quinto páreo de hoje à noite, nào será

apresentado. O número um ficará com a
defesa do conduzido de M. Pessanha.

¦

A 
maior decepção de ontem no Hipódro-
mo da Gávea ficou por conta da exibi-

ção do potro Apoaüypse Now. que era
tido como um dos prováveis ganhadores do
GP Comissão Coordenadora da Criação do
Cavalo Nacional 0 pensionista do weina-

dor A. Morales. no entanto. nSo passou de
um modesto oitavo lugar. O titular do
número, Aracatu. num bom esforço ainda
arrematou na terceira posição. Vai ganhar
logo.

JÁ 
no GP Ministério da Agricultura,

apesar do tempo ser bastante sofrível, a
potranca Josless ganhou com alguma cate-
goria.

El Canchero tem vitória em C. Jardim

1* PÁREO — l.SOOm — Crt 807.600,00
Io Napper — A. Madureira; 2° Benkent — A. Rosa;
3° Anaurilandia — J. Vitorino; Tempo- l'33"7s.
Vencedor: 1.10. Dupla (26) 2.60; Places (6) 1,00 (2)
1,10 — Prop. Stud ldumea. Treinador: J Loezer.

? PAREÔ — l.OOOm — CrS 1.346.000,00
1° Fortuito. H Freitas; 2o Lone Bud — W. Can alho,
3o Ravon de Soleil — J. L. Souza. Tempo: 5S"bs.
Vencedor; 5,20 - Dupla (26) 10,30; Places (2) 2,90
(6) 2,20 — Propr e Criador: Haras Rio das Pedras.
Treinador: P Nickel.

y PÁREO — 1.600 m — CrS 673.000.00
1® Company — J. Pessanha, 2o Di Franco — R.
Rufino, 3" Enjoado — W. Carvalho; Tempo:
l'39"6s. Vencedor: 1,70 — Dupla (24) 3,10; Places
(2) 1.30 (4) 1,60 Prop. HS. Fertiflora Ltda. Trema-
dor M. Padial.

4* PÁREO — 1.400m — CrS 1.346.000,00
1° Gold Morse — S Martins; 2° — Gargot — L.
Cavalheiro; 3° Zardote — F A Marques. Tempo:
1*25" Vencedor 1.90 - Dupla (34) 17.90 — Places
(4) 1.50 (3) 7,70 Prop Stud lapucu Treinador: J.
Santos.

5 PÁREO 1.400m CrS 1.346,000.00
1 Tekkun — C. Canuto 2 Deffu — J Vale 3
Tsunami — A. Bolino Tempo: 1*24 as. Vencedor;

3.10 - Dupla (27) 6.80 - Places (7) 1,90(2) 2,30 -
Prop. e Criador: Haras Tamandaré. Treinador: M.
Gosik.

6. PÁREO l.OOOm CrS 1.346.000,00
1. Olaf — I. Quintana 2. — Do Run — 0. Camargo
3 Dardo — J Vitorino Tempo: 58"7s. Vencedor:
1,40 _ Dupla (58) 1,90 — Places (5)! .00 (8) 1.10 —
Prop. e Criador: Haras Pirajussara. Treinador: P,
Gusso

7. PÁREO 2.400m Crf 365.000,00
Grande Prêmio "14 de Março" 1 El Canchero — L.
C. Silva 2. Bluk — A. Bolino 3. El George — 1. F.
Ribeiro 4. Fkmcry — M. Latorre 5 Fooling — J. M.
Amorim 6. Escutante — J. Dacosta 7. Dentei — A.
Soares 8. Denee — E. Sampaio 9. Lucrativo — L.
Yanez 10. Viajor—J. Machado 11. Cabalio — S A.
Santos 12. Ananke — F. A. Marques 13. Cabo-Flete
— A Vale Tempo: 2'30"Rs Vencedor: 6.Ml— Dupla
(37) 27.80 - Places (3) 4.10 (10) 3,80 - Prop Stud
Beira Mar. Treinador: W Marracint Filiação "Saftol
e Dtcata Cnador: Haras Rio das Pedras Movimen-
to: 41 745 830,00.

tf PÁREO - l.OOOm CrS 1.682.500,00
1 Hilantv — J Fagundes
1. Art Inshallah — 1 Quintana
3. Quicker — P. Santo»

TEMPO 59"9s. VENCEDOR. 2.60 — dupla (18)
3,10 — places (10) 1.30 (1) 1.50 — Prop. Stud.
Equus. Treinador: S. Lobo

9* PÁREO — i.300m CrS 1.682.500,00
1 Gold Cup — L C. Silva
2. Cosi Cosi — E. Sampaio
3. Analítica — J M Amorim
TEMPO: l'24"2s. Vencedor 3.30 — dupla (37) 8.20

places (3) 2,30 (8) 3,20 — Prop e Criador: Haras
São José e Expedictus. Treinador: J S. Silva

10" PÁREO — l.lOOra CrS 1.076.800,00
Publicidade — W. Carvaino

2. Big Time — R. Rufino
3. King s Darling — O. Camargo
TEMPO: 1W — Vencedor: 4.S0 —dupla (24) 8,70

places (2) 2.70 (6) 2.20 — Prop. Stud Dibie.
Treinador: S. Bernardo

II* PÁREO — 1.300m CrS l.<r6.M0,<»
1. Nalione — A Bolino

Encore Bravo — W, Carvalho
Usicuchí - J Pedro

TEMPO rSTU Vencedor 1,50 — dupla (4S) 10.XI
places (4) 1.20 ««) 2.N» ~ Prop StuJ -\menca

Treinadorcíi S. Lobo
Movunento das apostas 378. "Üi .190.ÜÜ

•iíisíáÈâ^ ITÍbij. 'inh^T»• WT1)"' ¦ - ws-- .' » j • I
,ss confirmou a sua vitória da estréia e voltou a ganhar, agora, no Ministério da Agricultura
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a Botafogo
o

BOLA DIVIDIDA 

"

ERA 
dia dc graça do Vasco c ele se tornou

irresistível liquidando com absoluta supe-
rioridade o Atlético e por pouco dando no
clube mineiro uma goleada histórica.

A vitória fácil de 3 a 1 deve ser agora
aproveitada como exemplo para a conduta do
time vascaíno daqui para frente. Isto porque
ela deixou claro, e mais do que provado, a
força que o time ganha quando vai para campo
despido de receios, nervoso e inseguro. Ontem
estava o Vasco tão confiante, que nem o fato
de ter tomado um gol dc saída chegou a abalar
o espírito dc seus jogadores. O time pronta-
mente reagiu, tirando a diferença dois minutos
depois e crescendo o bastante para tomar conta
do jogo.

lá ao terminar o primeiro tempo o Vasco
vencia ;K>r 2 a 1. Sua torcida vibrava eufórica
nas arquibancadas, embora parecendo um tan-
to temerosa pelo que ainda podia acontecer.
Os primeiros instantes do segundo tempo, no
entanto, mostraram que ontem ninguém ga-
nharia do Vasco. Jogando com gràriae aplica-
çâo e empenho e com um notável sentido
coletivo, o Vasco foi num crescendo até domi-
nar completamente o campo.

Era um time de categoria jogando um
excelente futebol. Sabendo explorar muito
bem as falhas do Atlético, especialmente pelo
lado direito de sua defesa, o Vasco sem maio-
res dificuldades construiu sua vitória. O tercei-
ro gol, já chegando ao finai, veio consolidar o
indiscutível triunfo e dar números mais certos à
esplendida exibição vascaína,

Esperam agora seus torcedores ciue o time
se convença da sua inegável qualidaae e passe
a jogar com a auto-suficiência de ontem. Um
time aue tem jogadores criativos e de bom
futebol como Arturzinho, Mário, Pires, Mar-
qúinho, Roberto e outros não tem por que
deixar de acreditar na sua força Quando entra
cm campo confiante e se empenha e se aplica
como ontem, o Vasco é um dos mais credencia-
dos concorrentes ao título da Copa Brasil.

O jogo teve uma renda razoável diante da
circunstância de ser uma partida programada
ainda no clima de carnaval. Comparado com o
que anda rendendo esta Copa até que pode ser
chamada de excelente. E o público ganhou em
troca um dos melhores espetáculos desse cho-
cho Campeonato Nacional. Foi um jogo corri-
do, disputado com classe e repleto de boas
jogadas. Ontem, sim. valeu o ingresso.

Vamos ver agora como se porta o Vasco
quarta-feira, contra o Grêmio, lá no Sul. É
hora dc se firmar de vez.

MB®
Histórias — Quando técnico do Atlético,
Telê Santana foi com seu time fazer um jogo
no interior mineiro onde a equipe local estrea-
va um atacante vindo da Capital com fama dc
goleador O referido, porém, não era de nada
e levou meia hora sem ver a cor da bola até ser
subsitituido Saiu sob vaias e ao passar por
Telê desabafou

\'unca vi gente mais apressada. O
senhor qtie lern - xpenèticia diz prci ele; que a
bolinha ,ue (i gente u ma só .az efeito no
segundo tempo.

SANDRO MOREYRA

COPA BRASIL — 2° FASE

Grupo I
PG J GP GCI — 1 J 1

Boh-a  I \
Goo*  I I 2SPaufo  1 1 2

Gfvpo JPG J GP GO
I — Voifo  2 ! <0 1

G't?-n  2 J 0
_ AttencoMG  0 \ 3

Jo»r»v l!fl  0 1 I

Grupo K
PG J GP GC

— C&B  2 1 10 0
— Son'ot  . » t \

Por'olo/o  ' 1 1
— Poitmti'o* 0 ' 1

Grupo IPG J GP GC— Atl4ticeP9  2 I 0
OpcrbrioMS  2 110 0

— SonroArwjr^  0 1 1A&C 0 1 5

Grupo M'* PG J GP GC
] — flam«P9o 2 ) 0

— Pcytuy-.>««sct . 1 ' 0
ln»f>rr>oOOrKDl  ' 10 10 0

— Btos'l  0 10 10 3

G'upo N
PG J GP GC

— Corffibo  2 110 0
— Botafogo  110 10 1

Ope'OnoMT  110 10 1
4 — Arr>*f ico 0 I 1

Grupo OPG J V D GP GC
— Gyfatlant J I 10 0
— SontoGui 110 10 1

10 111 14 — Npuftco 0 10 10 4

JOGOS DE ONTEM PRÓXIMOS JOGOS
r Qworto-f««roG'UP° Grupo IBoh.ol . IFIum.n^w Flumm*n«. . God.

Go*6j2 « 2$6c Pcuto Boh;o * Sdo ^ou'-o
Grupo G'upo J

Vo.co3 . MO G * " > * Vo«c''
_ . JCMTvtto > A»)4t»CO MOG*4r*vol . OJomv'to Gfwpo KGrupo CS6 » 5o"«oii

C?8! * fortokwo
1 G'upo I

_ PQ AG~P° Aiv; . i. ... , ..r VSMS Gfvpo M
So-5o A-• ¦¦ i". j i : . »

Oi-txj II Grupo *
. 0 ¦ A— '=

j I ,,., • - ;*• 
Oc*^6r<a Ml 1 • ie$ofo>ao ' I 0v>«#o ?•"ts

f* nil I I Orwpo VG'wPC i I -Jj ( *vv iSanto « Hfe.M G<*po N
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Empate foi castigo imerecido

Cuiabá — O Botafogo conseguiu um bom resultado
ao empatar em 1 a 1 com o Operário, ontem, no Estádio
José Fragelli. Levando-se cm conta as circunstâncias que
envolveram o jogo (o Botafogo ficou cm 10 jogadores a
partir dos 38 minutos do primeiro tempo, por causa da
expulsão de Té e ainda foi pcjudicado pela arbitragem do
gaúcho Roque Callas), o empate foi bom, principalmente
por ter sido conseguido fora do Rio.

Como o técnico Didi havia anunciado, o Botafogo
começou cauteloso, tentando atrair o adversário para o seu
campo, a fim dc surprecndé-lo nos contra-ataques. Até aí,
tudo bem. O problema era a troca de passes no meio-
campo, feita lentamente, o que dava tempo à zaga do
Operário de se colocar e destruir as jogadas.

Primeira oportunidade
Sem a iniciativa do jogo, o Botafogo proporcionou ao

Operário a oportunidade de abrir o marcador, não fossem
duas excelentes defesas de Paulo Sérgio. A primeira, num
chute de Mosca e a outra (após o rebote) num chute forte
dc Zé Dias. Passado o susto, o Botafogo partiu para o
ataque e Té perdeu oportunidade incrível, quando estava
livre, na pequena área. à frente do goleiro Mão de Onça.

Animado, o Botafogo continuou insistindo. Aos 21
minutos, Otávio chutou da intermediária, mas n bola bateu
na trave direita, com Mão de Onça inteiramente fora do
lance. Aos 25, finalmente, o primeiro gol:

Paulo Roberto fez excelente jogada c passou para Té,
que cruzou da linha dc fundo. Amarildo entrou entre os
zagueiros e desviou para o canto direito.

A vantagem deixou o Botafogo tranqüilo e duas
oportunidades foram perdidas, logo depois do gol dc
Amarildo. Na primeira, Demétrio chutou da entrada da
área e a bola passou raspando a trave direita. Na outra, Té
cabeceou por cima, após brilhante jogada de Helinho, que
deu vários dribles no seu marcador.

Aos 38 minutos, porém, o juiz Roque Gallas expul-
sou Té, quando deveria ter advertido o jogador com cartão
amarelo. Té, por sinal com razão, reclamou da distância
em que a barreira do Operário se colocou, numa cobrança
de falia, Como insistiu na reclamação por não ter sido
atendido pelo juiz, ele acabou expulso.

O Botafogo voltou para o segundo tempo decidido a
segurar o resultado. Excessivamente recuado, deu campo
ao Operário. Mesmo assim, o Botafogo poderia ter
garantido a vitória, cm vários contra-ataques quando tinha
vantagem de jogadores. Num deles, havia três botafogucn-
ses contra apenas um zagueiro do Operário, mas a jogada
foi malconcluída por Helinho.

Com Bahia no lugar de Amarildo e Ademir no de
Helinho, já desgastado e contudido, o Botafogo se defen-
dia de qualquer maneira. Aos 41 minutos, Mosca, de
puxeta marcou um belo gol, após a cobrança dc um córncr,
e empatou o jogo. Um castigo para um time que lutou
muito e teve o juiz sempre rigoroso cm todas as marcações,
por mais simples que fossem.

par
Cuiabá Ari Gomes

CARLOS ALBERTO RODRIGUES

OPERÁRIO MT 1 X 1 BOTAFOGO
local; Estádio José Fragelli.
Operário- Mão de Onça, Coruso, Jorgw Macedo, Paruarieloe
laértío, Cláudio Barboia, Adalberto (luisâo) • Mosca; Zé
dias (Valdir Londrina), Bife o Ivanildo.
Tócnico: Nivaldo Sanfona.
Botafogo: Paulo Sérgio, Joslmar, Abel, Cristiono « Paulo
Roberto; Demétrio, Otóvioe Be^g, Helinho (Ademir) Amaril-
do (Bahia) e Té.
Técnico Didi.
Juiii Roque Galloi.
Rendo CrS 17 milhões 500 mil.
Auxiliores W-ison Bagatini « OHnto Frechter.
Cartoo Vermelho Té
Carloo Arnarolo Paulo Roberto, Amarildo » Mâo de Onça
Gol*, No pnmeiro tempo. Amarildo (25 minutos) No
segundo tempo, Mosca (41 minutos).

ATUAÇÕES

BOTAFOGO
Paulo Sírjiio — Uma atuação a nível de Seleção Ouatro
defesas dificílimas e said.is de gol precisas. No lance do gol
do Operário nada podei ia fazer, porque Mn>ca pegou bem
na bola, que cnirou rente à trave esquerda Som 10
Josimar — Defensivamente teve boa atuação. No ataque,
porém, se confundiu. Faltou lhe um pouco mais dc deu-
sáo. Teve o mérito de lutar muito. Nota 7
Abel — Mesmo errando em utn ou dois lances, teve um
bom desempenho, principalmente pelo espírito de luta
Nas bolas altas esteve bem. destruindo os cruzamentos que
eram feitos para a área, principalmente no segundo tempo.
Nota 7.
Cristiano — Outro que lutou muito. Seguro na marcação e
também nas bolai altas teve uma boa atuação. Nota 7.
Paulo Roberto — Excelente partida no primeiro tempo,
principalmente no apoio. Criou várias jogadas perigosas e
0 gol nasceu de uma delas. Na marcação, também esteve
bem. Depois da expulsão de Té, teve que ficar mais
recuado. Nota 8.
Ikmétrio — Uma atuação sóbria. Procurou proteger os
zagueiros e poucas vezes se arriscou ao ataque. No
segundo tempo, quando o Botafogo jogou com 10 jogado-
res, ficou mais plantado ainda. Nota 7.
Otávio — Um jogador inteligente e de habilidade. Foi o
ponto de partida de vários contra-ataques perigosos e criou
boas jogadas. No segundo tempo, teve que se preocuparmais com a marcação (o Botafogo jogava com 10) c não
pôde criar tanto. Nota 8
Berg — Não fez uma partida
brilhante, mas teve alguns lampejos, fazendo lançamentos
e chegando para concluir. Deveria ter participado mais do
jogo. Nota 7.
Helinho — É um ponta rápido e driblador. Faltou-lhe,
porém, mais decisão na hora do chute ou do cruzamento.
Se concluísse com aceno algumas jogadas, o Botafogo
certamente teria vencido a partida. Nota 7.
Amarildo — Fez o gol num lance de oportunismo, mas náo
jogou bem. Nota 6.
Té — Perdeu dois gols incríveis. Pelo menos, fez o
cruzamento para o gol de Amarildo. Foi injustamente
expulso de campo Nota 6.
Bahia — Muna correria, bons dubles, mas deficiente na
hora das conclusões. Nota f>
Ademir — Jogou pouco tempo. Sem nota

Didi esquece

do juiz e

os erros

o time
No vestiário do Botafogo, o técnico Didi era o mais

tranqüilo. Falou pouco sobre a arbitragem de Roque
Gallas (prejudicial ao Botafogo) e preferiu comentar a
atuação da equipe:

O Botafogo paga por ser uma equipe mexperien-
te Mas a torcida pode estar certa de que dentro de pouwo
tempo os garotos vão acertar o pé. Sinto que o ume está
com mais personalidade, Falta ainda alguma coisa, justa-
mente no momento das conclusões, mas isso será corrigi-
do Poderíamos ter saído de Cuiabá com urro sitóna, mas
náo foi possível De qualquer maneira, foi um bom
resultadi porque iodamos fora de casa - disse Did:

O /«igÜCííO
venceu porque íhí
rev em comn

Chegitii-
do 0;x r ino i
P"tem, que o Ho

ataque Mas
resultado, princi]
Botafogo ficou com iü jogadores desde o peneiro temj».

t m achou que o Botafogo náo
t. t xpenent-a a algur> jogado

itjuv- pr.iu i iiiTicntt no segundo tempo
s a ;í-1 iiês :og-dores contrlIm zagueiro

:..j ¦ marcamos Temos que entendei,
tatogo e iü» time jovem, principalmente

o empate não foi de todo um mau
:v.lmcnte se levarmos cm conta que o

Borg protege, a bola e tenta escapar de Zé Dias no jogo bem disputado no meio-campo

Júnior pode

ir também

para Udine

Flu com mais técnica não

supera a 
garra do Bahia

Salvador — O Fluminense, com mais técni-
ca, e o Bahia, com mais garra, empataram em 1
a 1, ontem na Fonte Nova, na estréia de ambos
na segunda íase da Copa Brasil. O tricampeão
baiano deixou d campo sob vaias de boa parte de
sua torcida, que queria uma vitória em casa a
qualquer custo, mas a maioria do público, de
mais dc 30 mil pagantes, soube reconhecer e
aplaudir cm vários momentos os sucessivos
lances de boa técnica e perigosas jogadas, princi-
palmentc no primeiro tempo.

Embora disputada com muita vibração cm
todo o seu desenrolar, a partida apresentou no
primeiro tempo os seus melhores momentos de
técnica, garra e emoção, quando foram marca-
dos os dois gols e pontificaram as duas maiores
figuras do jogo: o ponta Tato, que quase cnlou-
qucceu a defesa do Bahia com repetidas avança-
das desconcertantes, c o goleiro Ronaldo, que
com defesas empolgantes impediu que o Flumí-
nense saísse da Fonte Nova com aois pontos.

Iíomingo carioca

Até os 15 minutos, salvo raras escapadas do
ataque do time baiano, o Fluminense mandou
no jogo, obrigando Roanldo a se desdobrar em
grandes defesas, como num chute de Tato. aos
i4 minutos, após cobrança dc escanteio

O Bahia conseguiu equilibrar o jogo até os
30, quando Wihinho escorou de cabeça uma
falta cobrado por Tato, da direita, e (ez 1 a 0.
Impulsionado pela torcida, o Bahia chegou ao
empate quatro minutos, depois, quando o FlU*
minensc estava descoberto cm sua defesa e
Beijoca penetrou, sofrendo pênalti do goleiro
Paulo Vítor A penalidade — bastante discuti-
veí, uma vez que o atacante Baiano exagerou na
queda, foi'mal cobrada por Osm, mas entrou
apos a ser tocada pelo goleiro do Fluminense.

No segundo tempo, o jogo caiu tecnicamcn-
te, sobretudo após as modificações feitas pelos
técnicos Florisvaldo Barreto c Carbone. Mas a
garra e a vontade de vencer revelada pelos dois
times, tiveram boas alternativas de ataques.

Com a expulsão dc Beijoca. após a segunda
jogada violenta sobre Vica, o Fluminense foi
todo para o ataque tentando decidir a partida,
mas então a defesa do Bahia, que jogava mal,
cresceu c o goleiro Ronaldo continuou a fazer
belas defesas.

Estréia de Romerito
A estréia de Romerito no Fluminense podeser contra o próprio Bahia — que ele viu jogarontem, na Fonte Nova — dia 21, no Maracanã.

Foi o que disse ontem o vice-presidente de
futebol Antônio Gil, que assistiu S partida de
ontem da tribuna dc honra da Fonte Nova,
acompanhando o jogador paraguaio.

BAHIA 1 X I FlUMINENSE
Local Fonte Novo
R«ndo. CrS 47 rrwlh£*»i 925 mil 800
Publico* 33 míl 940 pagante*
Juix Ca'lo» &osa Ma^m*
Auxiliorvt Jorge ScKíhHer e luí» TíbtitWl
Cor1ò«>t omor«loi e Sousa
Cor16o v«rm«lho OCO
Bahio ftoribldo, £d«nho, Ostres Êd»on Soares «
Poulo César; Helinho, RopH 0 Toninho Ja<rva
(Raimundinho), Osnl (Sousa) &ei|OCO n Rôbion
Técnico Fionsvaldo Barreto
Flumir»«nw Paulo Vítor, GtMúMo, Duflío (Vica),
Ricardo e Branco,- Jarxítr, Deioi 9 Ass<s, Wilslnho,
Woshtrvgfon (Do(co) • Tato
Técnico Carbone
Gols no primeiro tempo, WiUInho (30 min) e
Osni, d« pênalti, (35 min)

Salvador Delfim Vieira

H ilsinho se abaixa e cabeceia para marcar o gol do FLumihétíse

ATUAÇÕES

FLUMINENSE

O Flamengo vai saber
hoje quanto o Udincse ofe-
rcccrá por Júnior. Pode pa-
recer estranho, mas é real-
mente a equipe do Udine
que comprará o jogador.
Acontece que seu interesse
é apenas para incluí-lo nu-
ma negociação com outro
clube da Itália, trocando-o
por dois jogadores italianos
(um meio-cámpo c um late-
ral) para ficar em condições
dc conquistar o scudetto da
próxima temporada.

Giuliodoro Lamberto,
agora funcionário do Udi-
nese, veio ao Brasil a com-
panhado de Franco Dal-
Cm Hoje, ele Vai à Gávea
p.tra apresentar a proposta
a George Hela! Entre o
italiano e o jogador jã estâ
tudo acertado Especula-se
inclusive sobre a possibili-
dade dc Júnior iKar no Udi-
nese, ocupando a lateral es-
querda. Acontecendo isto,
Édmho então ti quem sai-
ria, já que os clubts não
podem ter mais do que dois
estrangeiros no time.
A NOVELA

O vice-presidente dc fu-
tcbol. Gilberto Cardoso Fi-
lho, revelou que a reunião
será hoje. Ele desconhece
que a proposta será do Udi-
nese, conforme revelou
uma fonte, e está certo de
que Lamberto não conse-
guirá sensibilizar o Fia-
mengo.

Já jCÍ até o que vai
acontecer. Apresentará
uma proposta excepcional
para Júnior, mas a que fará
ao Flamengo será bem infe-
rior.

Entre Júnior e Lamberto
já está tudo certo. As cifras
não foram reveladas, mas o
jogador já adiantou que as
bases oferecidas foram ex-
celentes, bem superiores às
que o Flamengo lhe pode
dar.

Ao que tudo indica, a
novela está por terminar.
Mesmo porque, a diretoria
do Flamengo está empe-
nhada com que Júnior ana-
Iise bem a proposta que
preparou.Queremos que o Jú-
nior fique. E peço apenas
que ele examine nossa pro-
posta — diz Helai.

Paulo Vítor — Fez uma ótima apresentação na
Fonte Nova. Bem na saída do gol e seguro nas
defesas cm chutes de qualquer distância. Quasedefendeu o pênalti que cometeu em Beijoca.
Nota 7.
Cf túlio — Atuação regular. Avançou bem duas
vezes ao ataque, mas teve algumas desvantagens
no combate a Robson. Nota 5.
Duilio — Esteve muito bem (até sofrer a contu-
são que o afastou no começo do segundo tem-
po), sobretudo na destruição das arrancadas de
Beijoca. Not* 6
Vka — Entrou depois e não comprometeu e
nem se intimidou com o vigoroso atai ame do
Bahia Nota ?
Ricardo - Teve atuayio muito Km c foi um dos
elogiados pelontnocolega R >merto -.jveMuo
jogo d.t» arquibanctd Nou 1
Branco — Outra das maiores figuras do jogoSeguro n:i «ieíesa, firme no coinbâte e íR^tnuante
no apoio ao aiaque itambém um dos < logia
dos por Roí: er to Nota K
Jandir — Atuou muito bcT. no primeiro tempo,
caiu no segundo * após uma contusão quando

Carbone já havia feito duas substituiç<.\es, re-
cuou para garantir o empate Nou 6
Delei — Mesmo sem estar no melhor da forma
física, teve atuação destacada, preparando e
concluindo belas jogadas, como o chute no
ângulo logo no inicio do primeiro tempo, que
obrigou Ronaldo a fazer uma das mais difíceis
defesas da partida. Nota 7
Assis — Era a maior expectativa dos torcedores
do Fluminense na Bahia Fez boas jogadas,
recebeu aplausos no primeiro tempo, mas ficou
aquém tecnicamente de seus desempenhos mais
brilhantes Nota 7
Wilsinho — Além do gol de cabeça, deu muito
trabalho a defesa do Bahia Nota 7
Washington — Preocupado em fa?-.r uma gr ar
de par;,da im sua teir
to. acabou jogando ,.^v u.i>
5 !. viS: tuido por í1
tett -> de mostrar muita .
lato - \ grande tigura
aplausos não apenas de K
toiiCílorevdo Bahia Me»m
forma tísica, enloqueieu a

tn
, -,h \nia

que írfo icve
Vm> outk
tcg i Recebeu
to, iv.js até de
cMar cm plena

i d> Bahia com
seus dribles e jogadas de perigo Not» 10
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TESTE N° 692

ROMA X UDINESE
20% 30% 50%
•I O Roma, vice-líder do Campeonato, t* favorito, principalmcnlc porque o Udi-

nese não poderá contar ainda com Zico, seu
principal jogador. O Udtnese deve adotar
rigoroso esquema defensivo, para tentar o
empate.

VERONA x JUVENTUS
30% 35% 35%
O O Juventus ( o líder do Campeonato e,** individualmente, o melhor ume da ItS-
lia. Mas, em Verona, o jogo será dificílimo.
O Verona está próximo dos principais colo-
cados e í candidato a uma das vagas na
Copa da Uefa.

CATÁNIA X FIORENTINA
50% 30% 20%
O Mesmo cm seu campo, o máximo que o*¦* Catáma pode conseguir ê o empate. A
Fiorcntina, dos argentinos Passarella c Ber-
tom, faz boa campanha (é o terceiro coloca-
do) e o Catânia está condenado ao rebaixa-
mento.

25%
TORINO X ÁSCOLI

30% 45%
A Outro jogo em que deve prevalecer a* categoria O Torino ocupa a terceira
colocação e, jogando em seu campo, nào
deve encontrar muitas dificuldades paraderrotar o Áscoli. bem armado na defesa,
apenas.

AVELLINO X LÁZIO
30% 35% 35%
C Um dos jogos mais equilibrados da

rodada italiana Os dois estão com o
mesmo número de pontos ganhos e a vanta-
gem do mando de campo pode ser anulada
pela presença da torcida do Utiio, apauo-
nada e que acompanha o time.

MILAN X INTERNA2IONALE
35% 30% 35%
O Jogo também muito difícil É o clássico

de Miláo, que levará grande público ao
Estádio de San Siro. O lnter é um poucosupenor tecnicamente, mas o Milan adota
sOlido esquema defensivo c joga com entu-
siasmo.

BARCELONA X VALÈNCIA
45% 30% 25%
ty Maradnna ainda não recuperou a forma,

mas o Barcelona venceu os dois últimos
jogos (pela Recopa e ontem pelo Campco-
nato Espanhol I e ainda conserva as esperan-
ças no título O Valência tentará o empate
ATLÉTICO DE MADRI X MÁLAGA
50% 25% 25%
Q Em seu campo, em Madri, contra uma

das equipes mais fracas do Campeonato,
Allftico não deve encontrar dificuldades

para vencer e conservar suas esperanças no
título. O mexicano Sanchcz, que não jogouontem, deve voltar

ATLÉTICO BILBAO X GiJON
45% 30% 25%
Q Novamente líder ao lado do Real Madri,** o Atlético de Bilbao, time de boa tícni-
ca e também de garra, i o favorito. O
Gijon, no entanto, t um time perigoso, quesabe utilizar bem os contra-ataques e tem
boa defesa

OSASUNA X REAL MADRI
30% 30% 40%

Q Lm seu campo, o Osasufia podeu surpreender o Real Madri, que on-
tem voltou a jogar mal e permitiu que o
Atldico de Bilbao o alcançasse na lideran-
ça. No primeiro turno, em Madri, o Real
venceu com dificuldades por 2 a 1.

FARENSE X BENFICA
65% 20% 15%
1 i O Benfica í um dos maiores favoritos* do teste. Embora tenha perdido on-

tem a invencibilidade e tenha que jogar no
campo do Farense, tem a melhot equipe do
Campeonato Português e deve vencer sem
maiores dificuldades.

ESPINHO X SETÚBAL
35% 35% 30%
1 OO Vitória de Setúbal, que tem uma™ das defesas menos vazadas do Cam-
peonato Português, embora o ataque não
tenha a mesma eficiência, pode conseguir
pelo menos o empate contra o Espinho, um
time muito irregular.

SPORTING X PORTO
35% 30% 35%
1 OSi a vitória interessa ao Porto, queestá a apenas um ponto do Benfica,

e. principalmente ao Sporting, sete pontosatrás Em L.isboa, o jogo é muito equilibra-
do. No primeiro turno, o Porto venceu em
seu campo por 1 a 0
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Mendonça cabeceia contra o gol do Internacional, num jogo muito violento

Portuguesa domina mas não

sai do 0 a 0 com o lnter
São Paulo — A Portuguesa dc Dcs-

portos — adversário do Flamengo, quin-
ta-feira próxima, na capital paulista —
empatou, sem gols, ontem à tarde, no
Camndé. com o Internacional de Porto
Alegre, em partida válida pelo Grupo M
da Copa Brasil A equipe paulista domi-
nou o jogo do começo ao fim mas nào
conseguiu marcar.

A partida foi bem disputada e com
lances de violência, principalmente por
parte dos jogadores do Internacional,
que procuravam parar as jogadas da
Portuguesa. O juiz Manoel Serapiào Ft-
lho (BA) permitiu a violência em campo,
pouco adiantando ter mostrado 10 car-
tóes amarelos e expulsado Milton Cruz,
do lnter.

A Portuguesa jogou com Êverton,
Mauro, Zequinha. Beto e Odirlei, Almir,
Hcriberto e Mendonça, Marinho (Jorgi-
nho), Roberto César (Gérson Sodré) e
Tite Técnico: José Poy. Internacional
Mano, Bereta, Mauro Pastor, Mauro
Galvâo e André Luís; Ademir, Dunga e
Mário Sérgio; Paulo Santos, Geraldo
(Milton Cruz) e Silvinho (Beto). Técnico:
Dino Sani Renda: CrS 13 milhões 623
mil. Pagantes: 12 mil 295 pessoas.

Goleada
No Morumbi, pelo grupo 0. o Corín-

tians, desfalcado de Sócrates — que so-
freu torçáo no joelho e ficará fora dos
próximos dois jogos da equipe — goleou
o Náutico por 4 a zero, três gols dc
Ataliba e um dc Eduardo. A vitória
começou com um gol de Ataliba, de
cabeça, que aproveitou um cruzamento
de Biro-Biro.

No segundo tempo, Eduardo am-
pliou, com um gol estranho: ele cobrou
uma falta, a bola enganou zagueiros e
atacantes, passou entre as pernas de
Alberis, tocou a trave, enganou Mazaro-
pi e entrou. Ataliba fez os outros dois
gols de seu time, aproveitando lançamen-
tos de Zenon.

O Corintians jogou com Solito, Ro-
naldo, Mauro, Juninho e Vladimir, Pauli-
nho, Biro-Biro e Zenon, Eduardo, Casa-
grande e Ataliba. Náutico: Mazaropi,
Silmar, Newmar, Édson Gaúcho e Albe-
ns, Lounval, Baiano (Paulinho) e Ade-
mir Ltibo, Heider, Mirandinha e Gérson
(Alexandre) Juiz: José Roberto Wnght

(RJ) Renda: CrS 15 milhóes M2 mil.
Publico: 14 mil 293 pagantes.

Santos empata
Na Vila Belmiro, apesar de dominar

o adversário, o Santos apenas empatou,
por um gol, com o Fortaleza, cm partidavalida pelo grupo K A equipe cearense
abriu o marcador, aos 2 minutos do
segundo tempo, por Vágncr, que apro-
vcitou a indecisáo da defesa adversária.
Um minuto depois, Lino, de cabeça,
empatou.

O Santos jogou com Rodolfo Rodrf-
guez, Betão, Davi, Tçninho Carlos e
Paulo Robson. Lino. Paulo Isidoro e Luís
Gustavo, Serginho II, Serginho e Márcio
Fernandes (Ronaldo). Fortaleza: Salvi-
no, Caetano, Gilmar, Clésio e Luisinho,
Serginho, Bctinho (Rangel) e Tangerina,
Valdir, Vágner c F:vilâsio. Juu Alceu
Conerado (PR). Renda CrS 22 milhões
271 mil. Público: 19 mil 757.

Santo André perde
Jogando em seu campo, Estádio Bru-

no Daniel, o Santo André perdeu para o
Fortaleza, por 1 a zero. gol de Nenc, aos
6 minutos uO segundo tempo, em jogo
válido pelo grupo L. O Santo André
atuou comTonho, Marcos. Neto. Marajó
e Jaime Bont; Élcio, Gérson Lopes (Mar-
co Aurélio) e Rotta, Barbosa (Brinda),
Jones e Esqucrdinha. Operário: PaulAo,
Dito, Valdir. Odair e Dionisio; Gérson
Andreotti, Adilson e Marcinho; Biro-
Biro. Lima e Nené. Juiz: Luis Zctermann
Torres (RJ). Renda: CrS 14 milhões 285
mil. Pagantes: 11 mil 2S5.

Sáo Paulo empata
Em Goiânia, num jogo bem dispu-

tado e com excelente renda (CrS bl
milhões 528 mil) o São Paulo empatou de
2 a 2 com o Goiânia, depois de estar duas
vezes na frente do marcador. Marcáo fez
o primeiro gol aos 43 minutos do primei-
ro tempo e Washington empatou aos 44.
No segundo tempo. Marcáo fez o segun-
do gol aos 10 minutos e Zé Ronaldo
empatou, aos27. Times: Goiás — Édson,
Zé Teodoro, Gilson Jader. Marcelo e
Nonoca; Carlos Alberto, Washington e
Zé Ronaldo; llton, Tatau (Mauro César)
e Cacau. Sáo Paulo — Valdir Peres,
Paulo Roberto, Oscar, Dario Pereyra e
Nelsinho; Humberto, Pianelli e Renato;
Jaiminho, Marcáo e Zé Sérgio.

João Saldanha 
ganha prêmio

como melhor comentarista

João Saldanha, colunista do
JORNAL DO BRASIL, ganhou on-
tem o prêmio de melhor comentaris-
ta esportivo de rádio do ano, pelasecunda vez consecutiva, conferido
pela Associação dos Cronistas Es-
portivos do Rio de Janeiro —
ACERJ. O troféu, denominado An
tônio Cordeiro, entregue antes d>)
íop entre Vasco e Atlético Minein ,
foi conquistado também por Jo„é
Carlos Araújo, melhor locutor de
rádio. Cléber l eite, melhor repórter
de rádio, e a Rádio Nacional, como a
que 'iiais incentivou o esporte em
198 : Pela ACERJ, participaram da
cerimônia Mário Demco, presidenteda entidade. Canor Simões e José
Araújo A filha de Antônio Cordei-
ro fez a entrega dos troféus

Arquivo

João Saldanha
Wm

Grêmio é

vaiado até

na vitória
Porto Alegre — O Grêmio

cnnhou do Joinville ontem. |*ir
I a 0, mas terá de melhorar
muito seu futebol se quiser ven-
cer o Vasco nesta quarta-feira
no Olímpico, Apesar da vitória,
os jogadores gremistas náo fo-
ràm poupados pela torcida, que«¦vaiou o ttme no final da partida.

Para o jogo contra o Vasco,
o técnico Carlos Froner possi-
velmente contará com o retorno
do zagueiro Hugo de Leon em
lugar do garoto Luís Eduardo,
autor do único gol no jogo de
ontem. Froner solicitou às tele-
visões gaúchas o tipe da vitoria
do Vasco sobre o Atlético, para
vê-lo com os jogadores.

O primeiro tempo do jogo
foi muito truncado. Tanto Grè-
mio quanto Joinville sc excede-
rarn em jogadas que raramente
ultrapassavam o meio de cam-
po. Nas poucas vezes em que
conseguiu criar oportunidades
de gol, o time gaúcho as desper-
diçou através do centroavante
Caio e do ponteiro-esquerdo
Tarciso. O Joinville, nos primei-
ros 45 minutos, chutou apenas
uma bola ao gol de Joào
Marcos.

Contudo, o gol do Grêmio
aconteceu ainda no primeiro
tempo: aos 44 minutos, o za-
gueiro Luís Eduardo aproveitou
um córner cobrado por Renato,
da esquerda. A bola atravessou
toda a área do Joinville, numa
hesitação da defesa e sobrou
para o pé direito do Luís Eduar-
do. que chutou para a rede com
violência.

No segundo tempo, o Grè-
mio voltou mais disposto e orga-
nizado, principalmente após a
entrada de Júlio César em lugar
de Caio. O time passou a iogar
com mais velocidade, aprovei-
tando os constantes desloca-
mentos de Renato, que saía da
direita para criar situações de
gol pelo meio e pela esquerda.
Mas o segundo gol não aconte-
ceu. embora a direção e a torci-
da tenham reclamado da náo
marcação de dois pênaltis.

A renda no Olímpico atin-
giu CrS 17 milhões 224 mil, com
14 mil 822 pagantes. O jui2 foi
Luís Carlos Antunes, que ad-
vertiu com cartão amarelo Luís
Eduardo. Renato. Osvaldo e
Edinho. Grêmio: João Marcos;
Casemirot Baideck. Luís Eduar-
do e Paulo César; Bonamigo.
Osvaldo e Jorge Leandro; Re-
nato. Caio (Júlio César) e Tarei-
so. Joinville \ ilter. Suinei,
Edinho. Leo e ( lademtr; Jorge
Luís. Vamieriei iJoáo Carlos) e
Nardela; Carlos s-!va tZé Au-
gusto), Àjbeneit e -\demir

Roma — Obrigado por uma diste n-
são muscular a ser apenas um espectador
da partida Udinese x Ascoli, terminada
com um empate dc 0 a 0, superado porPlatim na corrida pelo título de artilheiro
do Campeonato Italiano (o (rances agora
tem 18 gols e o brasileiro 17), Zico achou
boa a idéia de falar dos recentes 10 dias
que passou no Rio

E o melhor programa que sc podefazer num dia como este — diz o cam-
peão que, depois dc 17 anos dc futebol
profissional, náo gosta e náo se conforma
com a idéia dc um domingo sem bola

Para este Zico, que com Júnior e
Falcáo, é incluído por seus companheiros
entre os "maiores fominhas do futebol
brasileiro", o nosso convite para contar o
que viu e sentiu há poucos dias no
reencontro com sua cidade, os velhos
amigos, o carnaval e o Flamengo, chegou
na hora certa.

Descoberta
O aue mais me agradou e me fez

feliz nos dias que passei no Rio foi a
descoberta de que náo fui esquecido, queas pessoas continuam 3 se interessar pormim e, sem exagero, a me querer bem.
Desta vez, pude ter essa certeza porque
me domorei mais, e pude verificar que a
torcida, principalmente aquela do Fia-
mengo, náo se sentiu abandonada ou
traída por mim Ao contrário, os torcedo-
res se interessam e seguem o Campeona-
Io Italiano, vivem com paixão nossas
vitórias e derrotas, compram e usam
camisas do Udinese, lêem e ouvem as
notícias que saem daqui com a mesma
atenção que dispensam a tudo o que se
relaciona com os clubes, jogadores e
Campeonatos Carioca e Brasileiro — foi
a primeira observação de Zico.

No Flamengo, o tratamento queme dispensaram íoi o dos velhos tempos.
Náo tive muitos contatos com seus dirv
gentes, mas fui bem recebido por todo
mundo. Até para evitar maiores especu-
laçóes, e também porque o presidenteGcorgc Helal estava preocupado com
outros problemas da administração, náo
me encontrei nem falei com ele. Recebi
os convites que ele gentilmente me fez
para o baile do Vermelho e Preto, mas
achei melhor ficar em casa. pela mesma
razáo: de náo ajudar as especulações quese fazem vibre minha volta. A conversa
mais longa que tive. com os amigos de
meu ex-clube, foi mm Jünior Com ele
falei com a franqueza que se deve aos
verdadeiros amigos. Sempre com o pro-
pósito de ajudar, transmiti a Júnior todas
as informaçóes e sugestões que pudereunir da experiência uue estou vivendo
no futebol italiano Todos os prós e
contra que existem para qualquer um que
queira iniciar uma experiência igual

Isto quer dizer que, nos 10 dias
que você passou no Rio, em nenhum
momento tratou com o presidente e din-
gentes do Flamengo da sua possível Volta
à Gávea?

E verdade Como já disse, saí da
Itália com essa intenção, de náo tratar de
um assunto que náo é da minha rompe-
téncia, que só pode ser resolvido entre os
dirigentes do Flamengo e do Udinese No
Rio, felizmente consegui cumprir ri goro-
samente esse meu propósito Para ser
ainda mais claro e preciso: até hoje só
falei sobre a possibilidade dc voltar â
Gávea, com um dirigente do Flamengo,
uma única vez e pelo telefone internado-
nal. Isso aconteceu há mais de um mês.

Quando recebi em m;nha casa de
Udine um telefonema do presidente do
Flamengo, o meu amigo George Helal.
Naquela ocasião ele me disse que com a
participação de várias empresas multina-
cionais, o Flamengo tena condições de
fazer uma grande olerta ao Udinese. parareaver o meu passe Perguntou-me, como
presidente do clube e meu amigo, qualseria a minha disposição e o meu interes-
se se, no caso de o Flamengo ter condi-
çóes dc fazer essa oferta ao Udinese. eu
lhe daria uma preferencia A resposta
que dei ao presidente Helal é a mesma
que continuo dando aos jornalistas italia-
nos e brasileiros que me têm procuradodesde que o Udirese e o Flamengo se
entendam, eu náo tena nenhuma difieul-
dade cm voltar ao Flamengo Nem mev
mo aproveitaria a ixasião p-tra permitir
que se abrisse um leilão ou coisa parecida
pelo meu passe Minhas preferências se-
riam sempre duas. ou continuar no Udi-
nese, onde me encontro muito bem. ou
voltar ao Flamengo, onde sempre estive
muito bem.

De seu reencontro com a sua cidade e
o seu país, Zico fala com maiores prcocu-
paçôcs: Ao mesmo tempo em que me fez• bem saber que náo fui esquecido, não me
fez bem sentir que no Rio e no Brasil o
povo estã muito tenso, vivendo momen-
tos difíceis, de muitas incertezas e com
um grande medo, Nem mesmo naqueles
dias de carnaval, no R;o. que sympre foi
uma cidade que soube gozar a sua maior
festa, sem: que as pessoas continuavam
preocupadas, freqüentemente mal-
humoradas, não conseguiam ser felizes
Para nós que vínhamos do inverno euro-
peu, o meihor que o Rio nos ofereceu foi
o seu sol e o seu calor Dez dias sem uma
nuvem ou uma gota de chuva Nem
mesmo a novidade do Sambódromo-me
agradou Como obra arquitetônica, não
ha dúvida, é uma beleza. Mas quando a
gente vé e sabe dos problemas da cidade
e do povo, é inevitável que se pergunte
por qué se gastou tanto com uma coisa
dessas1 Será que mio havia coisas mais
útets e urgentes a fazer com o dinheiro
que se empregou no Sambódromo'1 Mi-
nha esperança é de que pelo menos
saibam usá-lo e conservá-lo bem paraoutras iniciativas populares

Do carnaval, Zico guardou uma pe-
quena frustração: a de náo ter podidoestrear na Escola de Samba Estácio de
Sá, Já estava fantasiado e animadíssimo
para sair com a escola, quando soube queum de seus filhos foi considerado peque-no demais para desfilar ao seu lado, de
sua mulher e de seus irmãos.

Mas, no resto, o carnaval conti-
nua a ser o maior shos» do mundo. Desde
que voltei a Ldine continuo curtindo o
espetáculo das escola de samba, revendo
os vídeo-tapes que trouxe dos dois desfi-
les. Na minha opinião, a vitória da Man-
gueira foi merecidíssima; ela e os Capn-
chosos de Pilares brilharam pela empol-
gaçáo. Foram as duas que conseguiram
levantar o povão no Sambódromo. O quenáo me impede de dizer que. se estivesse
no júri. a Beija-Flor ganharia também o
meu voto para o primeiro lugar. Como a
velha e gloriosa Mangueira foi campeã de
etnpolgaçáo, a Beija-Flor foi campeã de
beleza, esteve realmente linda — diz o
carioca Zico, que de samba também sabe
muito, num domingo nublado de Udine

ARAÚJO NETTO

Até .Alemanha anuncia ida

de Sócrates 
para a Itália

Bonn — Sócrates pode negar, mas
seu destino deve ser mesmo a Itália Seu
nome tem sido citado com a mesma
insistência com que é comentado o de
Rummenigge, o maior jogador do futebol
alemão, que parece também ter vencido
as últimas hesitações e se declara quase
pronto para abandonar o futebol da Ale-
manha A contratação de Sócrates foi
noticiada ontem na televisão com bastan-
te destaque e comentada pelos repórteres
como prefácio do que acontecerá agora
com Rummemgge.

O jogador brasileiro está sendo con-
siderado pelos alemães também como
coveiro da carreira do apoiador Hansi
Muller, jogando atualmente no lnter de
Miláo sob severas.criticas da torcida, dos
dirigentes e da impren^, que afirmam ter

sido sua experiência na Itália um grande
fracasso

Os jornais alemães informam que
Rummemgge pode afinar contrato esta
semana com a Fiorentina por cerca de
UsS 6 milhões — aproximadamente CrS 7
bilhões 200 milhões —, recusando a prev
posta do Milan. O cerco dos italianos a
Rummemgge t.imou-se publico há uns
quinze dias e ele já assinou um pré-
contrato com a Fiorentina.

Tito Corst, diretor de esportes da
Fiorennna, chegou ontem cedo a Munt-
que — sede do Bayern, onde Rummenig-
ge joga atualmente — para conversar
com os dirigentes alemães O Bavern
considera a proposta dos italianos irresis-
tiveI. apesar da decepção da torcida.

WILLIAM WAACK

Roma vence no ritmo de Falcão
Roma — "Enquanto houver esperan-

ças. tentaremos o bicampeonato". A de-
claraçáo é do apoiador brasileiro Falcáo.
no vestiário, apos a vitória de 2 a 1 do
Roma sobre o Nápoli, cm Nápoles, que
mantém também a expectativa do torce-
dor italiano pelo maior campeonato dos
últimos anos. sobretudo porque o Ju\en-
tus. como previa o sueco Nils Liedholm.
técnico do Roma. perdeu um ponto para
o Sampdoria, cm Gênova. A vantagem
do Juventus é agora de quatro pontos,
que Falcáo e Liedholm acham possível
ser desfeita nas nove ultimas rodadas.

Falcão nào teve uma atuaçáo bnlhan-
te, mas foi importante, juntamente com
Cerezo. ao reter a bola quando o Roma
obteve a vantagem de 1 a 0 (gol de
Graziani) e. depois, de 2 a I (gol também
de Graziani. após jogada de Cerezo). O
Nápoli. em que joga outro brasileiro,
Dirceu, ficou em situação difícil, ameaça-
do de ser rebaixado para a segunda
divisào.

Sem Zico, o 1'dmese nào é o mesmo
time e ontem não passou do empate de 0
a 0 com o Ascoli, em l dine O Udinese
dominou, mas nào conseguiu romper o
sólido sistema defensivo do adversário A
ausência de Zico custou um ponto impor-
tante c uma modificação também na
disputa pela artilharia: Platim, que mar-
cou o gol do Juventus no empate de 1 a 1
com o Sampdoria. em cobrança de pênal-
ti. ficou agora isolado na liderança com
18 gols, um a mais do que Zico.

Os outros jogos tiveram os seguintes
resultados: Fiorentina 2x0 Verona. lnter
3x0 Pisa. Lazio 0 x 0 Milan, Catània 1 x 1
Avellmo e Torino 2 x ! Genoa

Gassificaçáo I — Juventus, 33 pon-
tos, 2 — Roma, 2^. 3 — Fiorentina e
Torino. 28; 5 — Verona e lnter. 2b, 7 —
Udinese. 25; 8 — Milan. 23; 9 — Samp-
dona e Ascoli, 22; 1! — Avellino. Lazio
c Pisa, 17; 14 — Nápoli 16,15 — Genoa,
13; 16 - Catânia. 10

Benfic a não é mais invicto
Lisboa — O Campeonato Português,

que parecia definido e desinteressante,
tornou-se a partir de ontem apaixorusnte
com a vitória de 3 a ! do Porto sobre o
Benfica reduzindo para apenas um pon-
to a diferença entre os dois. Esta foi a
primeira derrota do Benfica Sousa mar-
cou os dob primeiros wi- e participou do
terceiro ao chutai a bola que tocou em

um zagueiro adversário e enganou o
goleiro Para o Benfiva, matou Nenê

Oü!ros resultado-. Sporting ? x rt
Gu maràes, Hstoril 4 < 2 V.o.- m Braga I
* 'i hsrense. mbal 2 >i! s vcuein
Ave 1 \ 0 B st i
F-r- iho ( . isvK <, ji' p" nc ;Vi
Rentisa :»>nt •• 2 • !' 'no.
Sportsng 31 1 - Braga 2*
t Guimaràe* 22
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Givaldo teve atuação muito segura

Givaldo conquista

Masters Melitta

ao vencer Blaine
Sáo Paulo — Com uma atuação segura e eficiente, o

brasileiro Givaldo Barbosa venceu, ontem, no Centro
Paulista de Tênis, a final do Masters Hospitaú do Satélite
Melitta, derrotando, cm 1 hora e 10 minutos, o norte
americano Blaine Willenborg, por 6/3 e 6/2 Este foi o
segundo título internacional conquistado em 1984 por
Givaldo Barbosa.

Mesmo com a vitória de ontem. Givaldo Barbosa
ficou cm segundo lugar na classificação do Circuito Satélite
Melitta, com 49 pontos, enquanto Willenborg somou 51
pontos e, por isso, recebeu um prêmio dc CrS i milhão. No
ranking mundial da ATP (Associação dos Tenistas Profis-
sionais), o norte-americano somou 31 pontos.

Boa vitória
Após um início fraco, em que Givaldo Barbosa até

permitiu um domínio dc Willenborg, o brasileiro reagiu e
equilibrou a partida. No primeiro srt, até a disputa do
quarto game. nenhum jogador manteve seu serviço. No
quinto game, Givaldo conscguiu manter o serviço, depois
de várias reclamações de Willenborg.

No segundo set, Givaldo Barbosa sacou forte e com
decisão, quebrando o serviço de Willenborg no terceiro
game. A partir daí, o norte-americano descontrolou-se e
não conseguiu mais diminuir a desvantagem. No quarto
game. com dois ex, Givaldo fazia 3 games a 1. No sétimo
game, praticamente derrotado no jogo, Willenborg permi-
tiu que Barbosa quebrasse novamente seu serviço, fazendo
5 a 2. No game seguinte, o brasileiro fechou a série com
facilidade. Sua primeira vitória internacional deste ano foi
obtida num torneio realizado no Guarujá, quando derro-
tou o Pedro Rebolkdo.

Duplas
Os tenistas Marcos e Alexandre Hocevar. que sáo

irmãos, tornaram-se ontem campeóes da chave de duplas
do Masters Hospitaú do Satélite Melitta, ao vencer, na
partida final, Júlio Goes e Eleutério Martins. Marcos e
Alexandre Hocevar venceram por 6/4, 7/6 e 8/6 no ponto
decisivo.

McEnroe derrota

Lendl na Bélgica
Bruxelas — O norte-americano John McEnroe náo

tomou conhecimento do tcheco-eslovaco Ivan Lendl, a
quem deu uma verdadeira lição de tênis, derrotando-o por
2 a 0, parciais de 6/1 e 6/3, na final do Torneio lnternacio-
nal da Bélgica Com a vitória, McEnroe ganhou o prêmio
de 50 mil dólares (CrS 65 milhões).

Ainda invicto este ano. o tenista norte-americano
obteve com esta a vigésima-quarta vitória consecutiva em
simples e duplas nos torneios de Masters em Nova Iorque,
Filadélfia, Richmond, Madri e agora Bruxelas. Esta foi
também a terceira vitória consecutiva sobre Ivan Lendl,
que nas três partidas só conseguiu ganhar um sct. Os dois
já jogaram oito vezes, com oito vitónas de cada.

Gómcz perde
Ganhador das etapas do México e de Guayaquil, no

Equador, o equatoriano Andrés Gómes foi derrotado
ontem, na rodada inaugural da etapa do Panamá da Copa
Marlboro do Caribe, pelo argentino José Luís Clerc por 2 a
1, parciais de 6'4, 4/6 e 7/6, No outro jogo de ontem, o
argentino Guillermo Vilas derrotou o paraguaio Victor
Pecci por 2 a 0. parciais de 7/5 e 7/6.

A classificação até agora, concluídas as duas primei-ras etapas da Copa do Caribe, o líder é Andrés Gómez
com 20 pontos, seguido de Pecci e Vilas com 12 e de Clerc
6. O prêmio de 350 mil dólares será distribuído entre os
quatro tenistas, de acordo com a pontuação de cada. após
a etapa atual, no Panamá, e as previstas para San Juan de
Porto Rico e Santo Domingo

Em Tóquio, as norte-americanas Pam Shiriver e Ann
Kiyomura conquistaram o Torneio de Bndgestonc. pata
mulheres, ao vencerem a dupla formada pela australiana
I li/abeth Savers e a norte-americana Bárbara Jordan porh < fri7 c h 3. As duas vâo dividir o prêmio de 60 mil
dólares (CrS 78 milhões).

O esquema dc emergência médica monta-
do para o Grande Prêmio do Brasil dc Fórmu-
la-1 está aprovado. Na opinião dos organiza-
dores da corrida do dia 25, em Jacarcpaguá,
abrindo a temporada deste ano, foi um sucesso
o teste realizado ontem, com a simulação de
um acidente e o transporte imediato do piloto
para os Hospitais Miguel Couto, no Lcblon, c
Souza Aguiar, no Centro.

O objetivo do teste era avaliar o serviço de
socorro a pilotos que possam se acidentar
gravemente durante o GP do Brasil e dele
participaram cinco Escort de teste, duas ambu-
iáncias c um aparato de 320 bombeiros, O
piloto "acidentado" foi conduzido até o Hos-
pitai Miguel Couto cm apenas 3min28s, e de lá
até o Souza Aguiar em 12minl0s apesar da
dificuldade do piloto do helicóptero em con-
tornar montanhas próximas ao autódromo,
devido á grande quantidade de nuvens que
prejudicaram sua visibilidade.

Susto nos médicos
A operação ocorreu tão bem que os orga-

nizadores nem se preocuparam com o pequeno
incidente no teste Como tudo estava marcado
para a parte da manhã mas só acabou se
realizando á tarde, a equipe médica de plantão
do Souza Aguiar àquela hora náo estava
avisada, gerando uma pequena confusão, com
os médicos assustados, pois não sabiam tratar-
se apenas de uma simulação

Desde cedo, o movimento dc bombeiros,
pilotos da Ford e médicos era intenso no
autódromo. Os testes, com início previsto para
às 9h30rain, só começaram às llh, após a
distribuição dos bombeiros pelos pontos consi-
derados críticos da pista.

Na pnmcira parte do teste, uma ambulán-
cia percorreu a pista com os carros da Ford
simulando uma corrida Era seguida, dois dos
Escort simularam um acidente sem vítimas em
pontos diferentes da Cursa Sul, onde momen-
tos depois o administrador do autódromo.
Roberto Aranha, que fez questão de participar
dos testes, iria provocar um acidente intcrrom-
pendo toda a corrida

— Eu quis participar para ter uma idéia
de como estão funcionando os serviços de

socorro aos pilotos e remoção dos carros da
pista. Estou satisfeito com o que vi e certo de
que estamos preparados — afirmou Aranha.

A parle final dos testes previa um acidente
com vitima. O médico Edmundo Nosacs.
pilotando um Escort. com um motor turbina-
do, foi usado como " piloto acidentado
Preso ao macacão do "ferido" os médicos que
o socorreram encontraram um cartão com
diagnóstico do "piloto": insuficiência respira-
tória, fratura da arténa fcmular com sangra-
mento. Ü socorro dc emergência no local
orientado pelo l)r Júlio Cezar Figueiredo,
diretor médico da prova do dia 25, durou 7
min 53s.

Confusão
Na chegada ao Hospital Souza Aguiar

ocorreu um contratempo Embora a direção
do estabelecimento soubesse que o helicóptero
iria trazer apenas um ferido simulado, náo se
ficou sabendo da hora, e no momento em que
o mesmo pousou no pátio intemo do HSA a
confusão (oi grande, atraindo a atenção dos
seguranças, médicos e pacientes.

Sem tempo para explicações, a equipe de
socorro transportou o "piloto ferido" até mesa
dc operações do CT1 Só quando se verificou
que se tratava apenas de um acidente simulado
a confusão foi desfeita.

No final, o presidenic da Confederação
Brasileira dc Automobilismo, Joaquim Mello,
estava satisfeito:Falta apenas acertar alguns detalhes no
sistema de comunicação com os fiscais de
pista, mas isto se deveu ao fato de termos
utilizado 36 rádios, enquanto na prova serão
114. Da mesma forma, é bom lembrar que
teremos aqui no autódromo um centro cirúrgi-
co c o transporte para o Souza Aguiar só sera
necessário em caso de acidentes graves —
lembrou,

Oucrn também estava satisfeito era o re-
presemantes da Foca no Brasil, Tamas
Hohonyi:

Quero fazer o maior Grande Prêmio
do Brasil, pois teremos aqui observadores
internacionais, como John Wcbb. administra-
dor de Brands Hach. c Susan Pavne, que
organiza o Grande Prêmio de Montreal

segunda-feira, 18 3 84 ESPORTES 5

Cuba não espera

em Los Angeles

o sucesso fie 80
Havana — Os cubanos não têm muita esperança dc superar,

na próxima Olimpíada, a atuação destacada de qu.ttro aros atras
em Moscou, pois consideram que em Los Angeles terão de
enfrentar muitos países ocidentais que náo estiveram etr. Moscou,
principalmente os americanos Há quatro anos. Cuba obteve sua
melhor colocação: ficou em »" lugar. com 20 medalhas air.i^ da
URSS (195) e Alemanha Oriental (Í24)

Os cubanos, que participam da Olimpíada desde 19WS, em
Londres, totali/am 17 medalhas de ouro. toda-- porém conquista
das a partir de 1968, quando o esporte da ilha começou a
apresentar maior projeção internacional. Em Los Angeles. Cuba
ensiará uma delegação com 200 pessoa*, com participação ja
assegurada em handebol, beisebol, u ater-pólo e vôlei (masculino
e feminino).

Cuba disputará ainda os pré-olímpícos de futebol e bavu.ete
(este em maio, cm São Paulo), mas parece quase certo que náo
enviará a Los Angeles representações cm hipismo, hõque: remn
iatismo, pentatlo moderno c natação.

Contando medalhas
Os cubanos já começam, no entanto, a fazer algumas contas

e segundo a Federação de Atletismo este esporte pudera dar de
cinco a sete medalhas ao país, especialmente com o Luís Mariano
Delis, no arremesso do disco, e Maria Carídad Colón, campeã
olímpica cm Moscou no arremesso do dardo.

Outra forte representação que Cuba pretende env iar é a de
boxe. esporte em que espera conquistar oito medalhas, entre elas
quatro de ouro. O otimismo é justificado com números nesta
especialidade, os cubanos conquistaram até hoje 12 das 17
medalhas de ouro. oito de prata e cinco de bronze. E uma das
medalhas consideradas mais certas no bove é com o peso pesado
Tcofilo Stevenson. um dos maiores pugilistas da historia da
Olimpíada, que tentará sua quarta vitória. Se o conseguir, será o
segundo atleta a possuir o tetracampeonato olímpico. Até agora,
o único que o possui é o americano Al Ocrter. arremes>,ador de
disco, campeão dc 56 a 68. Ainda no boxe. há grande esperança
nos punhos de Adolfo Horta, Bernardo Comas. Candelano
Dusergel. Carlos Garcia e Pedro Reyes.

Outro esporte com boas perspectivas c o judô, que iniciou
suas conquistas em Montreal 1976, com a vitória de Hector
Rodnguez. Em Moscou, os judocas cubanos ganharam tres
medalhas de prata e esperam pelo menos a mesma performance
agora em Los Angeles, apesar da presença desta vez dos
japoneses, que não estiveram cm Moscou

Há ainda boa possibilidade, di/em os cubanos, na esgrima.
cm funçáo dos resultados obtidos na temporada passada, quando
a equipe masculina de florete ficou em terceiro lugar no Campeo-
nato Mundial, em Viena. Os dirigentes esperam manter a
colocação em Los Angeles, mas não desprezam a possibilidade de
obter a segunda vitória olímpica nesse esporte A única foi em
1900, em Paris, com Ratnon Fonst. em espada.

Esporte nacional c que fascina mais de cinco milhões de
cubanos, o beisebol estará presente no torneio que se realizará em
Los Angeles, apenas em caráter de exibição, já que essa
modalidade náo figura no programa olímpico oficial Havetá
distribuição de medalhas, mas diferentes daquelas entregues aos
campeões dos esportes do programa oficial

A vitória no Pan-Americano de Caracas, ano passado,
despertou entusiasmo nos cubanos, desde já favoritos, apesar de
estarem no mesmo grupo dos Estados Unidos — outro fone
candidato ao título — Nicarágua, Itália, Coréia do Sul e Formosa.
O beisebol cubano ocupa o primeiro lugar entre os latino-
americanos, o segundo a nível pan-americano, atrás dos Estados
Unidos e o primeiro entre centro-americanos e caribenhos

Exemplo de Fidel
Segundo Raul Ruiz, assessor da presidência do Instituto

Nacional de Esportes, Educação Física e Recreação (INDER), o
esporte na ilha alcançou grande nível técnico em função da"prioridade e grau dc hierarquia que o Partido Comunista e o
Governo deram a essa atividade, especialmente, pela atenção que
lhe decica o companheiro Fidel, exemplo de desportista."

Outros fatores têm ajudado na melhoria do nível —
acrescenta Ruiz — como a ajuda solidária dos países socialistas,
sobretudo da 1'niáo Soviética c Alemanha Oriental, alem do
orçamento para o esporte cubano, que supera os 60 milhões de
pesos (cerca de CrS 86 bilhões).

Cuba tem 16 mil professores para as diversas modalidades
esportivas, formados pelo Instituto Superior de Educação Física,
que sc distribuem pelas 6 mil instalações esportivas do pais Mas.
além disso, o enorme entusiasmo com que os cubanos se voltam
para o esporte é justificado pelo tratamento especial que recebem
em reconhecimento a seus resultados, como ocorreu com a
delegação que participou com brilho do Pan-Amcricano de
Caracas, em agosto passado, que teve como prêmio uma semana
de férias na praia Azul, com todos os gastos pagos para eles c seus
familiares.

Agência EFE

Palestinos querem
competir desta vez

l,ondres — A Organização para a Libertação da Palestina
(OLP), já reconhecida por cinco federações internacionais,
pretende enviar uma equipe aos Jogos Olímpicos de Los Angeles,
afirmou ao jornal Sundav Times o dirigente da OLP para Esporte
e Juventude Ah.med Khodua.

Faremos o máximo para poder participar dos Jogos.—
disse Khc.dua

A OLP já é reconhecida pelas federações internacionais de
handebol, vôlei, luta, levantamento de peso e atletismo e
participou do Campeonato Mundial de Atletismo, disputado ano
passado dm Helsínquí.

Foi inaugurada ontem, cm Berhm Ocidental, a Avenida
Jcsse Jones. ex-Avenida do Estádio, que termina no Estádio
Olímpico, onde foi disputada a Ohmiada de 1936, na quai Jesse
Owens se consagrou A viúva do ex-atleta. Ruth. participou da
solenidade, que reuniu cerca de 50(1 pessoas, entre elas a (ia/cia
Negra, a americana Wilma Rudolph. destaque na Olimpíada de
Roma, Edwin Moses, recordista mundial dos 400m com barreiras,
e o presidente do COI. Juan Antonio Samaranch

O médico Edmundo Novaes participou do teste como piloto ferido

Corrida de Escort abre GP
Uma corrida com a participação de 15

Escort de testes, auc disputarão o Campeona-
to Brasileiro de Marcas deste ano, abnrá o
programa do Grande Prêmio de Fórmula-1, no
autódromo de Jacarcpaguá. dia 25 de março.
Outras novidades previstas sáo as roletas mag-
néticas para ingresso no autódromo. como as
do metrô, e um restaurante para atendimento
ao público.

O problema da instalação das linhas de
telex e telefones já foi solucionado, segundo
Roberto Aranha, administrador do autódro-
mo, com o pagamento pela Riotur à Cetel da
onta do ano passado, no valor de CrS 3
milhões

Da mesma forma, fo; solucionado o pro-blcma das ambulâncias. Como a Prefeitura
exigiu CrS 35 milhões para cedei os veículos c
assistência médica os orgamz.idoies contrata
ram os serviços da üolden C ross, p*.<: OS

milhões, e durante a prova haverá 11 ambulán-
cias, cada uma com sua equipe médica.

Segundo Joaquim Mello, presidente da
Confederação Brasileira de Automobilismo,
falta acertar esta semana o esquema de funcio-
namento do trânsito com o Ektran. o serviço
de policiamento c transporte do público nos
ônibus da CTC. Ontem, ele fez um apelo à
Comlurb para que faça uma limpeza geral no
autódromo. esta semana.

Pneus chegaram
Já estão no Rio 780 pneus da Goodyear e

250 pneus da Michelih que serão utilizados no
Grande Prêmio do dia 25. Na quarta-feira,
deve chegar o primeiro carro, da Oscila, e
para o dia seguinte está s^ndo e-r>crado no Rio
o bicanipeão mundial Nelson Piquet.

Os outros pilotos devem siicgat ao Brasil a
partir de sábado, para participarem dos últi-
mos testes sntesdo Cirande Prêmio, que abre
a temporada dcsie ano na Fórmula !

PETROBRAS
PETRÓLEO BRASILEIRO S*

SOM VÍDEO

CLASSIFICADOS

JORNAL DO BRASIL

Kasparov

e Smislov

jogam a 2a
Vilnlus, URSS — Os soviéti-

cos Garry Kasparov c Vassili
Smislov voltam ao tabuleiro
hoje para disputar a segunda
partida pela final do Torneio
dos Candidatos, que apontará
o desafiante do campeão mun-
dial de xadrez, o também so-
viético Anatoh Karpov. A pri-
meira partida, anteontem, ter-
minou empatada, cm 33 movi-
mentos.

Na opinião dos analistas que
assistem ao match, a primeira
partida foi dc "aguda combati-
vidade", apesar do empate, e
disputada em clima tenso. Na
segunda partida, hoje, o ex-
campeão mundial Smislov jo-
gará com as brancas. O match
será definido a favor de quem
obtiver primeiro 6,5 pontos.

Os scyundos de Smislov são
os GMIs Yuri Averbach e Vic-
tor Kuprcitchik, enquanto Kas-
parov é assistido pelo GM1
Gennadi Timochenko e os Mis
Alexandre Nikitin e Evgueni
Vladimorv. O prêmio para o
vencedor é de 3 mil rublos
(cerca de CrS 3 milhões 600
mil), ficando o segundo coloca-
do com 2 mil rublos (mais de
CrS 2 milhões 500 mil).

Hipismo
Jorge Carneiro, montando o

cavalo Testarudo, com o qual
pretende se classificar para os
Jogos Olímpicos de Los Ange-
les, venceu ontem a prova pnn-
cipal da abertura da temporada
interna da Sociedade Hípica
Brasileira, ao completar o per-
curso de obstáculos a 1.30 x
l,60m sem faltas, em 38s06.
Em segundo lugar, ficou Pedro
Figueira de Mello, com San
Martin, que também fez pista
limpa, mas completou o per-
curso cm 41sl8.

Na prova preliminar, com
obstáculos a 1,10 x l,40m, a
vitória foi de Elizabeth Assaf,
montando Toulon, que fez pis-
ta limpa no desempate em
33s30.

Ciclismo
Montevidéu — A equipe

brasileira, integrada por quatro
pré ^lecionados para os Jogos
Olímpicos dc Los Angeles —
Gilson Alvaristo. Renan Ferra-
ro, Jair Braga e Mauro Ribeiro
— venceu a 13* Volta Ciclística
Rotas da América, encerrada
ontem. O tempo dos brasileiros
foi de 110hl8min44s, quase
dois minutos a menos que a
General Hornos, do Uruguai.

Individualmente, o campeão
foi o uruguaio Jose Asconegui,
com 36h37min52s, seguido de
Gilson Alvaristo, com
36h38min41s. Renan Ferraro
ficou em 5o com 36h42min57s.
O vencedor da última etapa foi
o uruguaio Carlos Zarate, com
4h52min23s para os I85km.

Automobilismo
Thruxton. Inglaterra — O

brasileiro Maurízio Sala, da
Revnard, ficou em 3o lugar na
2' etapa do Campeonato Inglês
de Fôrmula-Ford 2000, realiza-
da ontem, uma posição à frente
do paranaense Maurício Guge-
limin, da Van Diemen. O ven-
cedor foi o inglês Andy Walla-
ce e em 2o ficou o argentino
Victor Rosso.

Em Punta Del Este, Uru-
guai, o uruguaio Pedro Passa-
dore ganhou ontem o Grande
Prêmio que abriu o Campeona-
lo Sul-Amencano de Fórmula-
2 deste ano. Passadore, com
um Berta-Renault, fez as 38
voltas em 51min6s. velocidade
média de 111 km/li. O brasilei-
ro José Mello Pimenta ficou em
sexto. Dos 21 pilotos que larga-
ram, apenas seis completaram
a prova.

Golfe
Hélio Barki Filho e Luís Mi-

randa do Itanhangá foram os
grandes destaques do Io Cam-
peonato de Duplas de Golfe do
Estado do Rio de Janeiro, en-
cerrado ontem, no campo do
Teresópolis Venceram a prin-
opal categoria, scratch, com
13t> gims. e foram campeões
ainda na de 0 a 18 de hundicup,
com 12" net Na de 19 a 32, os
campeões foram Chnstopher
Hieatt e John Byers, do Terc-
sópolis, com 139 net.

O americano Bruce Lictz.ke
está liderando, com 205 taca-
das, o Eastern Open. em Mia-
mi. junto com George Archer.
Em terceiro estão Jack Nic-
klaus, Johnny Millcr e Gary
Hallbcrg, com 206.

Bicicross
Os irmáos Roberia. 10 anos,

e Márcio Fukuhara, 13 anos,
foram os destaques da 3' etapa
da Copa Veráo de Bicicross,
realizada ontem, na Barra da
Ti jucá, com a participação de
75 ciclistas. Roberta venceu a
categoria juvenil A c Márcio a
de juvenil D Os demais vence-
dores foram: infantil A — Pau-
lo Roberto; B — Ricardo Ma-
cedo; C— Francisco Penteado;
I) — Rrdlngo Marques; juvenil
B — Pascoal Albuquerque. C

( arlos Eduardo Elba idul
to \ — Marcelo Faria, B --
Fernando Souza. ( — Alexan
dr> Mor..:, 1) - Gilberto
M BC tudo
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— Nós lemos um ataque para golear e uma
defesa que pode ser goleada.

Lste foi o tema da preleção dc Edu antes do
jogo. E o técnico tinha inteira razão. O Vasco
mostrou uma defesa falha e um ataque que
poderia ter dado uma goleada no Atlético Minei-
ro. Apresentando um futebol de alto nível técni-
co e muita velocidade, o Vasco estreou na
segunda fase da Copa Brasil com uma bela
exibição e uma expressiva vitória dc 3 a 1. gols
de Marquinho (2) e Mário. Reinaldo marcou
para o Atlético.

O Vasco começou melhor, marcou por
pressão no campo do Atlético e impediu que o
adversário saísse com a bola dominada. Antes
dos cinco minutos, já havia criado boas oportuni-
dades com Roberto e Jussiê. Mas futebol tem
dessas coisas e foi o Atlético que marcou. Na
primeira vez cm que conseguiu ir à frente,
Reinaldo escorou córner batido da direita e de
cabeça fez Atlético 1 a 0. aos 7 minutos. Mas a
justiça não tardou. Um minuto depois, o Vasco
empatava o jogo. Edcvaldo cruzou da direita e
Roberto desviou de cabeça. Marquinho entrou
livre e chutou forte e rasteiro.

Daí em diante, o time do Atlético sumiu em
campo. Mário, Arturzinho e Marquinho impri-
miam uma velocidade espantosa no meio-
campo, envolvendo, totalmente este setor do
time adversário. Aos 11 minutos, Roberto bateu
falta da entrada da área e Pereira fez. excelente
defesa. Reinaldo, isolado na frente, tentava com
gestos e gritos chamar a atenção de seu time paraos vários buracos deixados no meio-campo. Mas,
com jogadas de alto nível técnico, o Vasco
continuou mandando no jogo. Aos 25 minutos,
depois de excelente jogada de Arturzinho, Mar-
quínho recebeu novamente livre para fazer Vas-
co 2 a 1.

Já no final do primeiro tempo, aos 40
minutos, Arturzinho quase aumenta para o Vas-
co, chutando forte no ângulo direito de Pereira,
que voltou a fazer boa defesa. Mas, aos 45
minutos, o Atlético quase consegue empatar o
jogo. Edvaldo cruzou e Catatau perdeu livre,
embaixo do travessão, jogando a bola para fora.

No segundo tempo, o Vasco voltou melhor
ainda. O Atlético deixava espaços vazios no
meio-campo, aproveitados com sabedoria porArturzinho e Mário. Na defesa, Miranda e Fred
não se entendiam e por aquele setor o Vasco
chegava constantemente e com facilidade na
área do Atlético. A superioridade do Vasco
continuava visível.

Aos 24 minutos surgiu o terceiro gol. A
defesa do Atlético rebateu fraco e Mário, com
um chute forte da entrada da área, colocou a
bola no canto direito de Pereira que nada pôde
fazer. Era a consumação da vitória do Vasco.
Uma vitória merecida e incontestável. Uma
vitória tática e técnica, numa tarde em que o
Vasco empolgou sua torcida com uma exibição
de gala.

VASCO 3 X 1 ATLÉTICO (MG)
locol Maracanã
Juiz: Romualdo Arpí Filho
Rendo Cr$ 70 milhões 465 mil 200
Público 51 mil 304
Cartóe* Amarelo* Daniel Gon/alej, Marquinho e
Edvaldo, do Atlético (MG).
Va*co: Roberto Costa, Bdevaldo, Daniel Gon/ales.
Nenê e Ivá, Pires. Mário (Oliveira) e Ariur/inho;
Jussiê, Roberto e Marquinho.
Técnico Edu
Atlético (MG) — Pereira. Miranda, Fred, luisinho •
Jorge Valença; Murilo (Poulo Martins). Heleno •
Éverton, Catatau, Reinaldo e Edvaldo (Paulinho).
Técnico- Rubens Minelli
Gols No prtmcro tempo, Reinaldo (7 minuto») e
Marquinho (aoi 8 e 25 minutos); no segundo tempo,
Mário (aos 24 minutos).

Mário e Arturzinho,
uma clnpia perfeita

Da mesma forma que há algum tempo conse-
guiam juntos levar o Bangu a grandes vitórias,
ontem, Mário e Arturzinho ajudaram o Vasco a
virar o jogo e derrotar o Atlético por 3 a 1, numa
apresentação de alto nível técnico.

Mário, 26 anos. l,66m e Arturzinho, 27 anos,
1,62m lideram o futebol de troca de passes do meio
de campo do Vasco. A bola estava sempre rolando,
jamais ficava presa na grama. As vezes, era Artur/i-
nho quem fazia o lançamento perfeito para Mário
concluir. De repente, a função deles se invertia.
Tudo era feito com tanta segurança que para o
adversário cerca-los ficava quase impossível

Ontem foi sempre assim. Mário trabalhava
mais atrás e Anurzinho se deslocava na frente.
Como o Atlético estava confuso na marcação, os
dois conseguiram dominar os <X) minutos. O impor-
tante é que eles jogam como se estivessem num
campo de futebol de salão. Tudo acontece em
velocidade, a fim de não deixar o marcador chegar
perto.

No Bangu a gente já sabia onde tocar a
bola. Por isto, tudo saía bem. Agora, aqui no
Vasco, ainda vai ser melhor. Você olha para a
frente, tem o Roberto. Olha para trás. lá está o
Pires. O melhor de tudo é que nas arquibancadas a
torcida emociona qualquer um. Os jogadores das
duas equipes chegam a se eqüivaler, mas a torcida
influi bastante. Sabe lá o que é aquele povão gritaro seu nome? Só mesmo uma torcida assim é que faz
a gente sair do 1 a 0 para chegar à vitória dc 3 a 1 —
comentou Arturzinho.

Mário é da mesma opinião. Acha que jogarnum clube que tem torcida "deixa o jogador meio
doido".

No Bangu a gente gostava do clube mas
não havia uma torcida por trás a nos apoiar assim
como se vé no Vasco. Sou um jogador que gosta de
brigar o campo todo e quando vejo que a torcida
está me incentivando, não quero parar mais. Acho
que esta vontade de lutar mais do que podia me fez
forçar demais a perna e o músculo começou a doer.
Acho que dentro de mais alguns jogos, assim como
já estou entrosado com o Arturzinho, vou acertar
com o time todo. Desta vez tudo saiu bem porque o
Marquinho e o Pires são sensacionais. Eles estão
sempre por peno para facilitar a troca de passes. No
momento em que ganharmos mais conjunto, posso
garantir que vamos fazer um futebol mais bonito e
muito objetivo na base da velocidade nos contra-
ataques — explicou Máno.

A \erdade é que a antiga dupla do Bangu terá
daqui para frente condições de se consagrar, poiscontará com Marquinho e Pires, tão eficientes
quanto eles na luta pela bola e na troca de passesAssim como o Cruzeiro ja tese em •-ua melhor fase
um quarteto genial i >m Piam, Zé Carlos. Dirceu e
Tostão o \ asco pode iruito bem ier brevemente o
seu destaque no trabalho dc Pires, Arturzinho,
Márto t Marquinho. na base do futebol competição
e arte.

Fotos de Ronaldo Theobal^

Depois de receber de Roberto, Marquinho (11) o melhor do jogo — chuta para marcar e dar início à vibrante reação do Vasco

ATUAÇÕES

Vasco
Roberto Costa — Saiu mal no lance de gol do Atlético.
Depois melhorou e estese bem, cortando a maioria das bolas
lançadas sobre a área. Nota 7
Edevaldo — Anulou inteiramente o jogador Edvaldo e
aproveitou para ir várias vezes à frente, apoiar o ataque De
seus pés nasceu a jogada do primeiro gol do Vasco Nota 8
Daniel Gonzales — Teve muito trabalho com Reinaldo, mas
deu conta do recado. Ganhou a maioria das bolas no seu
setor, embora continue saindo muito pouco do chaó. Nota 7
Nenê — A exemplo de Daniel Gon/ales. continua sem subir
para cortar os cruzamentos sobre a área. No chão. esteve
bem e ajudou Daniel na marcação sobre Reinaldo. Nota 7
Ivi — Muito boa atauçao. Perfeito na marcação, impediu
que o Atlético fizesse sua jogada mai». perigosa que são os
contra-ataques através dc Catatau. Alem de marcar bem,
ainda apoiou o ataque Nota 8
Pires — Perfeito na marcação Fez um excelente bloqueio na
entrada da área, impedindo qualquer tentativa dc tabelinhas
entre Reinaldo e Évcrton No apoio ao ataque, continua um
pouco disperssivo. Nota 8
Mário — Boa movimentação no meio campo. Levou o time
para frente e, com lançamentos longos, deixou Roberto em
condições de marcar algumas \czcs Teve sua atuação
premiada com um belo gol de fora da área Nota 9
Anurzinho — Outra excelente peça do meio-campo Dribles
curtos, lançamentos e jogadas dc alto nível técnico. Foi um
dos melhores do time Nota 9
Jussiê — Alternou bons e maus momentos no jogo. Criou
algumas jogadas por seu setor, mas perdeu um gol incrível,
frente ao goleiro Pereira Nota 7
Roberto — Não fez uma grande atuação Perdeu gols quenão costuma Mesmo assim, mostrou muita garra e espírito
de luta, voltando para ajudar seus companheiros dc meio-
campo. Nou 8
Marquinho — O grande nome do jogo. Entrou na última
hora (Geovani foi vetado no vestiário) e, alem dc dois gols.
mostrou uma disposição incrível, correndo o campo inteiro.
Perfeito no ataque c melhor ainda no meio-campo. Nota 10

Atlético
Pereira — Sofreu trés gols, mas impediu que o Atlético
levasse uma goleada, tamanha a superioridade do Vasco.
Náo pode ser culpado por nenhum dos gols que levou Nota
8
Miranda — Jogador muito limitado. Ruim na marcação e
pior ainda no apoio ao ataque Por seu lado, saíram as
principais jogadas do Vasco. Levou um verdadeiro show de
bola de Marquinho Nota 4
Fred — Como Miranda, muito fraco. Foi várias vezes
envolvido pelos atacantes do Vasco que levaram a defesa do
Atlético à loucura. Nota 4
I.uisinho — O melhor dos quatro zagueiros Muito bom
tanto nas bolas altas como nas divididas. Muito técnico,
mostrou um bom futebol Nota 8
Jorge Valença — Teve certo trabalho com Jussiê. mas levou
vantagem a maioria das vezes Também estava bem no apoio
ao ataque, cruzando várias bolas na área do V asco Nota 7
Murilo — Uma péssima atuação. Confuso, foi inteiramente
envolvido pelo toque de bola e velocidade imposto oelo
meio-campo do Vasco Nota 4. Foi substituído poi Paulo
Martins, que apenas correu e nada mais Nota 3
Heleno — O melhor do meio-campo, mesmo sem ser
brilhante. Criou algumas jogadas, mas, como seus conipa-
nheiros do setor, foi inteiramente envolvido pelo meio-
campo adversário. Nota 7
Everton — Náo disse ao que veio. Esqueceu seu futebol cm
Belo Horizonte e foi peça nula durante todo o jogo. lento,
confuso e incapaz dc encostar cm Reinaldo para tentar as
jogadas de tabelinhas. As poucas vezes em que tentou, foi
desarmado por Pires Nou 4
(atatau — Jogador de alta velocidade, tentou armar as
jogadas do Atlético na base de contra-ataques Só queencontrou Iv.i numa tarde bastante inspirada Muito bem
marcado, náo chegou a criar boas jogadas. Nota 7
Reinaldo — Um dos últimos talentos do futebol brasileiro
Mesmo vendo seu time fazer uma das piores atuações dos
ültimos tempos, esteve presente nas principais jogadasofensivas do Atlético. Fez um belo gol de cabeça. Nota 9
Edvaldo — Outra peça nula do Atlético Até tropeçar na
bola cie conseguiu. Nota 4 Cedeu o lugar a Paulinho quetambém nada fez. Nota 3

Edu explora erro de Minelli
Apesar dc elogiar muito a garra do seu time, Edu

chegou à conclusão de qúe uma das razões da vitória foi a
equipe explorar o erro do técnico Minelli, que forçou
todo o ataque cm cirna dc Ivá, pela direita do seu time. c
com isto acabou deixando o outro lado do Atlético
completamente aberto, por onde o Vasco contra-atacou
e chegou fácil à vitória por 3 a 1

— Como o Ivá estava escalado numa emergência
na lateral, o Minelli pensou que podia armar suas
jogadas em cima dele. Só que sc enganou, porque o há
esteve muito bem e. além disso, o Atlético se esqueceu
de proteger o seu lado esquerdo. Foi por ali que
armamos todos os nossos ataques. Com um pouco de

sorte, o Vasco poderia ter feito até mesmo mais uns dois
por aquele setor.

O vestiário do Vasco estava em festa Devido ao
fone calor, Edu suava muito. Encostado numa das
laterais, ele explicava o resultado e garantia manter o
time para o jogo de quarta-feira, contra o Grêmio, em
Pono Alegre. Na opmiáo do treinador, tanto Ivá quantoMarquinhos estiveram muito bem nos lugaics de Aírton
e Geovani.

— Sem poder contar com o Geovani, com uma
conjuntivite, c Aírton, pelo suspensão do terceiro cartão
amarelo, fui obrigado a lançar o Marquinho na ponta e
recuar o Mário, além de usar o Ivá, que é zagueiro de
área, como lateral O time mostrou um bom entrosamen-
to e acho que todos merecem continuar jogando

O América estreou na segunda fase
da Copa Brasil com um duplo prejuízo.
Além de perder dois pontos para um
adversário supostamente mais fraco, co-
mo o Coritiba. foi lesado em sua mingua-
da cota pela derrota, já que a segurança
do Vasco prendeu um cambista vendendo
ingressos legais de arquibancada por CrS
1 nul (o preço atual é CrS 1 mil 500).

O golpe da venda dos ingressos foi
descoberto pela denúncia de um anônimo
torcedor do América á segurança do
Vasco. O chefe da segurança do clube,
Ari Vieira, foi chamado no Maracanã,
onde assistia à partida entre Vasco e
Atlético Mineiro, e montou um esquema
para prender o infrator, enviando dois
agentes para comprar ingressos fora do
estádio. As 16 horas, uma antes do início
da partida, os agentes prenderam Jorge
Luís Santos Glaudino, com dez ingressos
na mão, levando-o para o Posto de Poli-
ciamento Comunitário da Barreira do
Vasco.

Inquérito
O infrator náo quis dizer quem lhe

passav a os ingressos, mas as conclusões
da segurança do Vasco são de que o
negócio foi armado na hora. através de
um dos cinco roletebos da Federação quetrabalhavam ontem em São Januário.
Um encarregado da Federação, chamado
Getúlio, não pagou a diária dos roleteiros
e os convocou para se apresentarem hoje
na sede da entidade O América, por sua
vez, pedirá abertura de inquétuo na Fe-
deraçáo para apurar responsabilidades.

Até cambista atrapalha América
II na l^Ollnitü fo,. innrncnc „.Ii.W J. U.IW,... '.i -*• GlISOrt BaiTPtn

to jogo ue ontem

Úrança <fo Visco
2ue os ingressos

ingressos apreendidos eram dc bilhetes jávendidos. A dedução é de que o roleitei-
ro, ao receber o ingresso, náo destacava o
canhoto e o recolocava cm circulação
através dc Jorge Glaudino,

O Coritiba, segundo declaração do
seu próprio técnico Diceu Krúger. veio
ao Rio para empatar, mas diante da
lentidão e da pouca criatividade do Amé-
nca acabou conquistando dois pontosimportantes que o deixaram na liderança
do grupo N da segunda fase da Copa
Brasil.

F. foi o Coritiba. num dos seus raros
contra-ataques, que acabou marcando.
Aos 24 minutos do primeiro tempo. Leia
cobrou um córner da esquerda e Carli-
nhos Maracanã desviou de cabeça, enco-
brindo Gasperin. Descontrolado, o Amé-
rica partiu desordenadamente para o ata-
que, sem nada conseguir.

AMERICA 0 « 1 CORITIBA
local: Eítad'0 $óo Januário
Renda Cr% 3 nvlhòej 755 mil 500
Publico 2 mil 386
Juix Almir Laguna (SP)Auxiliar#»: joei Tei*eiro • Eduardo Fer-
reira
Cartào amarelo ; Cofl»nbo$ Marocaná
Cartões vermelhos Carimbos Mora ca ná e
Sergínho
América Gasçwin, Od^ío, Ze Augusto
(Zedilson), Maxwell e Jargtnbo, Serginho,
G«!beno e Moreno, G k»mar (Rtck), Lu»»i-nho e Gilson
Técnico Gilson Nunoi
Coritibo Jairo, Suemor Gomes, élv o e
Corto» Alberto, Afldw, Éloo • Cor ->ho»
Maracanã, iekj Pe^rôiço (Mauro) e Ala-
Técnico Dirteu Krugtf
Gol rio pftrrwiíro tempo, Corlír-Kci Moro-
carni (2a m,n)

ATUAÇÕES |
América

liasperin — Não teve o menor
trabalho, já que o ataque do
Coritiba só chegou duas vezes
ao seu gol Nota 7.
Donato — Sem ter a quem
marcar apoiou com determina-
çào e chutou bem a gol Nota 8.
1Â Augusio — Atuaçáo muito
fraca, acabou contundido Nou
4. Zedilson o substituiu e te\«
excelente atuaçáo Nou 9.
Maxwell — Se limitou a cabe-
çadas e chutòes para a frente
Nota 6.
Jorginbo — Sem a criatividade
de outros jogos Vou 6.
Serginho — Não soube colabo-
rar com o ataque Nota 6.
Gilbeno — Correu muito mas
produziu pouco. Vota 6.
Moreno — Completamente
apatico, foi um dos piores joga-
dores em campo Nota 4
Gilcimar — Foi poucas vezes à
Imha de fundo (Nota 5) acabou
substituído por Rkk>, que não
teve tempo de mostrar seu fu-
tebol. Sem nota
Luisinbo — O gueneiro de
sempre mas estava muito mar-
cado. Nota 7.
(¦ilsuo — De seus pés vairam as
melhores !<>gadas Vna 9

No Cor tiba, Lola foi o me-
ihor levou a melhor sobre
knpnho e construiu (Hinui /o
gadas No final da partida qui
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na concentração, a ala do Mané Foguctciro fez
soltar um balão verde e rosa. que subiu alto na manhã
nublada da cidade. Era o início dc um desfile de

Consagração da Mangueira, para nào esquecer. Já na Praça da
Apoteose, a empolgante Dona Zica conclamava o publico a
participar do desfile da volta. e nào conseguia transformar cm
palavras sua emoção: "liu nem sei, mas acho que, se morresse
agora, eu nem sentia."

A escola não se preocupou com o tempo de duração do
desfile: sabia que era a última, que o povo a esperava dc braços
abertos, aos gritos de "é campeã, é campeã". Assim, deixou que
os aplausos cobrissem o sereno Braguinha, ate que fosse às
lágrimas, ou que um passista mais entusiasmado pudesse sambar à
vontade. Na verdade, a Mangueira voltou à Passarela do Samba
para comemorar.

Como retribuição ao carinho do público, que tanto a
incentivou no desfile dc segunda-feira passada, a Mangueira abriu
seu carnaval com uma faixa verde e rosa: "Agradecemos ao povão
que não desanimou durante 10 anos esperando a grande vitória".
Após a faixa, bandeiras da Mangueira e da Portela (a outra
campeã) se misturavam. Um pouco atrás, vinha o sorriso perma-
nente de Dona Zica.

Sentado à sombra de sua árvore, no carro abre-alas,
Braguinha era a imagem da escola. Dc mãos abertas e estendidas,
em Mtial dc gratidão, o Joán dc Barro retribuía os aplausos com
lágrimas que, delicadamente, enxugava com um lenço branco:"Eu queria olhar para cada rosto nessa multidão, e agradecer",
confessou Na geral do setor 5, uma menina de 10 anos, Simone
Loureiro, dizia à sua mãe: "Eu queria que ele fosse meu avô."

Também muito aplaudido foi o carnavalesco Max, que
garantiu sua permanência na verde-e-rosa para o carnaval do ano
que vem: "Meu trabalho foi reconhecido, c tenho certeza dc quevamos fazer outros belos carnavais." Os que virão, ninguém sabe,
mas esse que a Mangueira desfilou foi mesmo belo: como o rodar
de suas baianas ou como a folia de seus arlequins.

ALEXANDRE MEDEIROS

O personagem do carnaval

MAX LOPES, DOIS ANOS
"FAZENDO 

A CABEÇA"

FORAM 
dois anos fazendo a cabeça dos sambistas.

Pregando que era necessário "mudar". Foi uma
briga inesgotável com o grupo mais conservador da Esta-
çáo Primeira de Mangueira para conseguir mexer um
pouco nas cores da escola e 15 dias seguidos sem dormir, às
vésperas do desfile. Mas valeu a pena. Com uma fórmula
simples (enredo popular e cores mais suaves), o carnavà-
lesco Max Lopes conseguiu colocar a Mangueira na
Passarela do Samba praticamente vitoriosa.

O que poucos sabem é que, neste homem de 37 anos,
por quem agora todo o Morro da Mangueira brinca e
dorme agradecido, bate o coração dc um salgueirense. Foi
na famosa escola da Tijuca, onde Max nasceu, que o
carnavalesco se criou e formou no samba. Max pegou a
melhor época da Salgueiro, com Fernando Pamplona e
Joàozinho Trinta. E da experiência de passista, presidentedc ala, associada à sua técnica como fígurinista e artista
plástico, nasceu a nova Mangueira:

Ela tinha que mudar — explica Max. — Eu tenho
um carinho especial pela Mangueira, embora seja salguei-
rense, porque ela é nossa madrinha. A mãe de todos.

A principal mudança na Estação Primeira, segundo
Max, foi na elaboração do enredo. Há dois anos, quandofoi para a Mangueira, Max começou um trabalho sério de
colocar na cabeça dos mangueirenses que era necessário
deixar de lado os temas muito pesados, sempre ligados à
história do Brasil. O enredo do ano passado — Verde quete quero rosa — já foi uma grande virada para o que Max
queria fazer este ano: um tema solto, alegre e popular.A idéia de homenagear Braguinha veio da frustração
de o carnavalesco "ter perdido" para a imperatriz Leopol-
dinense a oportunidade dc falar de Lamanine Babo.

Tinha que pegar um compositor à altura, e
Braguinha era a pessoa certa.

Deu certo. Max, agora, volta à sua vida normal de
figurinista de duas confecções de jeans e artista plástico. E
só tem um medo:

Com a vitória da Mangueira vai ter uma invasão
de mangueirenses de última hora e vai ser dificil segurar o
número de componentes da escola em 4 mil

GRACIELA MENDES

JORNAL DO BRASIL

Rio de Janeiro — Segunda-feira, 12 de março de 1984

O PRESENTE

Às 1 !h30min. a Mangueira entrou na Praça da
Apoteose, como quem chega cm casa. já sabendo o que ia
f.i/cr. O povo também sabia — e invadiu a praça por onde
pôde, sem que os policiais s? esforçassem muito para
impedir. 'Afinal, a festa é deles", confessou um PM que,
por coincidência, é mangueirense.

Foi assim o final do desfile qua começou sábado às
l%20min. com mais de duas horas dc atraso (estava
marcado para as 17h), quando oito escolas voltaram à
Passarela do Samba para a festa dos campeões: um
supercampconato foi disputado pela primeira vçz, no
carnaval do Rio.

A primeira escola a desfilar foi a Acadêmicos de
Santa Cruz, seguida pela Unidos de Cabuçu. do grupo I-B.
Vieram depois os blocos Flor da Mina do Andaraí c
Canarinhos dc Laranjeiras. Em seguida, as escolas Capri-
chosos de Pilares. Beija-Flor dc Nilõpolis, Império Serra-
no, Moçidade Independente de Padre Miguel, Portela c
Mangueira.

Para quem invadiu as alas, j,1 com sol forte na cabeça,
o desfile foi um presente de fim dc carnaval.

MANGUEIRA

UM BALAO VERDE

E ROSA, NA

MANHÃ NUBLADA

PORTELA

QUANDO AS MUITAS

CORES ATRAPALHAM

A 

Portela que pisou na Passarela do
Samba, na manhã de ontem, no
desfile do supercampeonato, foi

exatamente aquela que Paulinho da Viola
("Não posso definir aquele azul") e Luís
Ayrão ("Fenômeno que não se pode expli-
car") retrataram em suas composições.

De fato, a escola de Madureira — a
grande e imponente vencedora de 21 cama-
vais — lançou tnáo de tantas cores nas
fantasias (muito amarelo-ovo e até alas intei-
ras de preto) e algumas alas muito parecidas,1
que não se destacou o seu azul tradicional,
do qual os carnavalescos lançaram mão com
tons bastante conflitantes, que tiraram da
escola um pouco de sua característica. Pare-
cia até escola pequena, enxertada por alas de
outras.

A Portela entrou na Avenida com uma
faixa enaltecendo a Mangueira — antes deto-
nou uma saraivada de fogos de artifício — e,
nos primeiros 100 metros, desfilou com a
porta-bandeira Mocinha e o mestre-sala Ro-
bertinho, além do presidente da Mangueira,
Djalma dos Santos, e da compositora-
cantora Lecy Brandão, junto à Comissão de
Frente (a Velha Guarda) e Carlinhos Mara-
caná. A diretoria da escola ofereceu uma
corbeille de rosas à Mangueira.

Ao entrar na Passarela, o publico bateu
palmas e cantou seu samba. De repente
("Fenômeno que nào se pode explicar"), a
escola, talvez por desfilar para uma platéia
sonolenta, cansada (muita gente chegou á
Marquês de Sapucaí às 15h ou Ibh. pois o
desfile estava marcado para começar às 17h;
só teve início depois das 19h), ou por estar
muito auto-suficiente (dezenas de compo-
nentes já entraram com a faixa de campeá do
carnaval 84) esfriou A boa evolução inicial
cedeu lugar a uma coreografia improvisada
(sem quase nenhum preto em suas alas, tinha
pouco samba no pé), que quase se asseme-
lhava às suas muitas alas de passo marcado.
A falta de apoio das arquibancadas, traduzi-
do em tímidos e intermitentes aplausos,
levou a Portela a um certo marasmo, não
condizente com a sua grandeza, e, aí, o
samba «travessou

Quando seus diretores perceberam issoe
começaram a gritar com os componentes e a
consertar os buracos que a escola deixava
(Djalma dos Santos, presidente da Manguei-
ra, ajudou nesse trabalho), a escola se recu-
perou em parte, mas já era um pouco tarde e
ela só foi, realmente, mostrar o seu valor na
Praça da Apoteose.

PAULO SIQUEIRA

Mais carnaval na página 8

DE FIM DE CARNAVAL
Almir Veiga

Nos primeiros 100
metros, a Portela
desfilou eom a
porta-bandeira
Mocinha e o
mestre-sala
Robertinho, da
Mangueira, uma
escola que teve uma
exibição empolgante

caderno

ADEUS CALVICIE 11!

Implantados diretamente no
couro cabeludo, fio a fio, o
implante de cabelos sintéticos é
uma tecnologia japonesa,
realizada no Brasil, pela
equipe médica da D "ESTÉTICA.

Terminou assim o sofrimento
das cirurgias de transplantes
do próprio cabelo, (que eram
a rui-estéticas) e também ouso
jocoso das perucas.

O implante de cabelos
sintéticos é naturale perfeito.
Ninguém vai saber quais foram
os fios implantados.
Pode-se praticar todos os
esportes.
Liberdade total. O implante é
feito no mesmo dia e no dia
seguinte se pode trabalhar
naturalmente.
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UMA COISA

NA 

crônica futura do Rio de Janeiro, o
carnaval de 1984 poderá ser examina-
do também pelos estudiosos de fenô-
menos políticos. Travou-se nesse ní-

vel uma batalha centrada no acontecimento prin-
cipal: o desfile das Escolas de Samba. Em certos
momentos, parecia que estávamos representando
um drama e que. pelo fato de ser drama, aquilo
tudo terminaria em càtástrofe. Estou falando em
comportamento humano e não em estruturas de
cimento armado...

Os adversários de Brizola, entre os quais
não mc incluo, mas que representam obviamente
uma parcela ponderável da opinião pública,
começaram falando em dinheiro. Ia ser construí-
da uma obra muito bonita mas muito dispendiosa
(faraônica) para emoldurar um acontecimento
que dura somente um dia ou dois. Há gravíssimos
problemas esperando solução e a solução só pode
vir do dinheiro, montanhas de dinheiro; mas a
Cidade não tem dinheiro, o país não tem dinhei-
ro. todo o dinheiro produzido atualmente tem
que ir para os cofres do Fundo Monetário
Internacional, cofre esse que raspamos e desper-
diçamos...

Esse argumento toca fundo no coração c no
bolso da classe média. Observei isto: foi a classe
média quem levou essa inquietação aos meios de
comunicação, e não o contrário. A imprensa
refletiu um sentimento popular de desconforto,
que podia ser aferido em qualquer conversa de
bar.

Estive quase caindo numa discussão emo-
cional a propósito da Passarela do Samba, uma
discussão toda errada e tendo como contraditor
um amigo que respeito, em quem reconheço
autoridade para falar, pois é um dos raros, dentre
os pouquíssimos amigos que tenho, capazes de
fazer da conversa fiada uma conversa esclarece-
dora e fecunda. Quando vi que nossa momentâ-

nea desinteligência nos levaria a um impasse, por
causa de emoções obscuras envolvidas, pedi
licença para mudar de assunto, alegando isto:

— O argentino dizia "Malvinas" O inglcs
dizia "Falklands". O mesmo objeto (ilhas) era
designado por duas palavras totalmente estra-
nhas uma à outra. Os argentinos decidiram impor"Malvinas" 

pela força. Os ingleses foram à
guerra para que prevalecesse "Falklands"...
Agora, temos o mesmo problema em nível esta-
dual, mas as emoções envolvidas aqui e lá são as
mesmas, porquanto emoção não se mede porcritérios geográficos Eu digo '"Passarela". Você
diz "Sambódromo". O objeto é o mesmo; as
palavras são diferentes; só sairemos do impasse
se mudarmos de assunto...

O diabo é que a Passarela Sambódromo
ainda não existia, ;io passo (jue as Mulvinas/Fal-
kland sempre estiveram lá... Queriam que eu me
definisse, pró ou contra um acontecimento futu-
ro. Meu companheiro aceitou minhas razões e
mudamos de assunto — e o fizemos tão comple-
lamente que a madrugada chegou e nós jáestávamos querendo saber qual era o peso verda-
deiro da cruz que Cristo carregou até o alto da
montanha...

Depois de comparar o caso Malvinas/Fal-
klands ao imbroglio Sambódromo/Passarela,
acrescentei:

—- Os adversários, e até os inimigos de
Brizola admitem que Brizola tem carisma, O
reconhecimento dessa qualidade saiu, recente-
mente, em todos os jornais. Pois muito bem. N'o
domingo de carnaval, e nos dias que se seguirão,
teremos oportunidade de verificar se Brizola,
além de ter carisma, tem ainda uma boa estrela...

Hoje, segunda-feira 12 de março, o carnaval
já pertence ao passado. Convido o leitor a
responder sim ou não, à pergunta: — terá ele
uma boa estrela?

CINEMA NA CABEÇA

LOVE 

Streams (Tor-
rentes de Amor,
tradução mais perto
do título, ou Amor

aos Borbotões, tradução mais
perto das imagens), prêmio do
iúri e prêmio da crítica no
Festival de Berlim, justapõe os
tropeços de um homem e de
uma mulher que enfrantam de-
sajeitadamente, cada um deles
com uma falta de jeito bem
particular, os desencantos
amorosos de todo o dia: a
Sarah Lawson de Ciena Ro-
wlands, que diz que o amor é
uma torrente continua que não
pára nunca, e o Robert Har-
mon de John Cassavetes, que
diz que não existe nem torren-
te nem continuidade alguma,
ilusões de adolescentes, mas só
ura rápido bom tempo.

São irmãos. Aparentemen-
te estão aí pelos 40 anos. Di-
vorciado, ele tem um filho que
mora com a mãe. Divorciada,
ela tem uma filha que mora
com o pai. Vivem sozinhos, e
não sabem o que fazer para
repompor o equilíbrio emocio-
nal perdido no meio de uma
qualquer paixão. Ele faz de
conta que a emoção não conta:
se-agarra à solidão e evita qual-
quer relação afetiva que vá
além da superfície. Ela faz de
conta que só a emoção conta: se agarra ã
idçia de reorganizar a família e se envolve a
fundo mesmo na relação mais superficial,
irmão e irmã se encontram no meio da
história, ela recém-saída de uma acidentada
viagem pela Europa, ele recém-saído de um
acidentado fim de semana em casa, com
garotas contratadas para uma festa. E a
partir de então tudo fica mais desiquilibrado
ainda. Ela compra cachotros, patos, cabras e
galinhas para que o irmão, com os bichos, se
acostume à idéia de viver em família. Ele
deixa as chaves de casa e do carro com a irmã
e vai até a cidade vizinha para que ela,
sozinha cm casa, compreenda que é melhor
não ter família.

Tal compreensão dos personagens e das
situações que eles vivem só é possível de fato
depois que a projeção termina, e só é possí-
ve[ para o espectador que se decida a experi-
mentar este prazer especial de retomar o que
acabou de ver a partir de um ponto-de-vista
critico. Quer dizer, é preciso criticar a ima-
gem de Love Streams para compreendê-la
por inteiro, para extrair informações que não
se encontram imediatamente visíveis.

(Ê bom lembrar: tudo quanto é imagem
de tudo quanto é filme só pode mesmo ser
apanhada por inteiro, sentida e compreendi-
da por inteiro, se acende de novo na imagi-
nação do espectador depois de se apagar na
tela, se é retrabalhada na memória para
revelar a estrutura que organiza a forma.
Toda a imagem que se movimenta num filme
se movimenta na direção do imaginário do
espectador, para continuar depois do filme
na cabeça do espectador. Tudo isto que num
filme apanhamos pela emoção provoca a
razão, leva à procura de um significado que
por sua vez provoca novas emoções. Dizer
as$im que é preciso criticar a imagem de
Loye Streams para compreendê-la e senti-la
por inteiro é só um modo de tornar bem
claro que neste filme de Cassavetes as pala-vras, os gestos e as ações dos personagens
aparecem como coisas não explicadas, para
serem pensadas depois).

ENQUANTO 

irmão e irmã estão
na teia as situações se dão a ver
como uma coisa viva de verdade,
como uma ação ali naquele exato

momento em que a ação se produz, inespera-
da, sem qualquer informação prévia que
permita pegar logo as razões que se encon-
tram por trás de cada gesto (se é que as
razões de cada gesto podem ser todas com-
preendidas). Só depois da ação terminada,
só depois que tudo aconteceu, é que se pode
propor uma interpretação, como a apresen-
tada mais acima.

Quando Sarah e Robert se encontram, aí
pela metade da história, ninguém nem sabe
que eles são irmão c irmã. O que a gente vê é
o encontro carinhoso de duas pessoas. Eles
se abraçam, um abraço forte e longo, e ou a
tradição de ver abraços e beijos no cinema,
ou as ações em que eles apareceram antes,
cada um na sua, numa desajeitada busca de
amor. ou uma coisa e outra, algo sugere que
aquele abraço não e bem o de um irmão e
irmã. Os gestos chegam assim, incompletos,
inegplicados: primeiro a gente vê o abraço,
depois, só depois, fica sabendo que se trata

Gena Rowlands/Sarah Lawson contando
de cabeça e suas dores de cotovelo em
Cassavetes

para o analista suas dores
Love Streams, de John

de um encontro entre irmãos que há longo
tempo não se vêem.

Forma desequilibrada, gostosamente de-
sequilibrada é bom acrescentar, imagem fei-
ta por um olho que vê Robert e Sarah com
aquela mesma emoção forte e desajeitada
com que eles vêem tudo que é imagem, Love
Streams, como qualquer outro filme e talvez
um pouco mais que qualquer outro filme,
não pode ser reduzido a palavras. A imagem
envolve como sõ uma imagem pode envol-
ver. E nem é certo que o espectador brasilei-
ro tenha a oportunidade de se envolver com
o abraço carinhoso entre irmãos, porque os
filmes de John Cassavetes não chegam com
regularidade aos nossos cinemas. Dos onze
longa-metragens que ele dirigiu depois de
1957 apenas três foram exibidos aqui: Mari-
dos, de 1970, Minnlee Moskowitz, de 1971 e
Gloria de 1980. Não é nada certo que tenha-
mos a oportunidade de pegar estas imagens,
e o que podemos ver aqui, nesta referência
ligeira, é apenas a estrutura que dá vida às
imagens.

Para que serve então discutir a estrutura
de uma imagem assim distante? Serve para
compreender melhor a estrutura de uma
imagem aqui bem perto, a de Águia na
Cabeça E para compreender que cada uma a
seu modo, e modos bem diferentes entre si,
estas estruturas são uma forma de oposição e
diálogo com o estilo de narração do cinema
imposto pela grande indústria norte-
americana

O que se encontra mesmo melhor resol-
vido em Águia na Cabeça é a sua estrutura. É
algo que não vem nem do roteiro nem bem
da construção da imagem, que está um
pouco numa coisa e noutra, e que à primeira
vista não tem nada a ver com a forma de
composição do filme de John Cassavetes.
Nada a ver porque as imagens contém dentro
delas mesmas as explicações dos gestos e
palavras dos personagens. Nada a ver porque
nenhuma imagem parece uma coisa viva de
verdade, mas sim a projeção critica de uma
coisa viva de verdade. £ como se o filme
quisesse trazer logo para a tela aquele tipo de
reconstituição racional que o espectador rea-
liza depois da projeção Ou como se o filme
quisesse inverter o processo e levar o espec-
tador a sentir depois da projeção o que
compreendeu enquanto a imugem estava na
tela.

Robert e Sarah se movem para todos os
lados, aos tropeções. mesmo, empurrados
por um sem-número de desejos e razões — e
quando a gente se põe a analisá-los nem ê
possível garantir que seus desejos e razões
sejam apenas aqueles apresentados aí acima.
Os protagonistas de Águia na Cabeça, ao
contrário, se movem em linha reta e empur-
rados por uma vontade e um desejo só, por
razões que logo saltam aos olhos.

O garoto pobre deixado pelo pai para ser
educado pelo rico banqueiro só pensa numa
coisa desde pequenino, ocupar a cadeira de
presidente no banco. O turco que perdeu o
amuleto fica sem força e tudo o que faz
começa a dar errado. O jovem pistoleiro
encolhe sua raiva depois de salvo pela irmã e
passa a melhor medir suas forças. O jornalis-
ta se serve de chantagens para se lançar
como político. Nenhum destes personagens,

nem mesmo os outros que atravessam esta
história que se movimenta bem explicada e
em boa ordem, parecem gente de verdade.
São um meio símbolo, uma imagem adjetiva-
da, uma quase caricatura. Um bicheiro, um
jornalista, um outro bicheiro mais poderoso,
um banqueiro, um político, um pistoleiro,
um policial.

A imagem pelo seu desenho exterior
lembra a paisagem que nos cerca, algumas
situações lembram a sociedade que nos cer-
ca, mas na realidade tudo é apenas uma
ilusão de ótica. As formas existem ai como
conceitos, como idéias meio soltas que se
referem mais ao cinema, a certas formas e
idéias constantes no cinema, do que ao real
de onde foram extraídas. O que está mesmo
na cabeça é o cinema, emoção que move o
diretor Paulo Thiago, emoção que move o
diretor John Cassavetes.

A 

estrutura do filme de Cassavetes
se compreende melhor quando
se tem na cal>eça a forma de
composição do cinema das gran-

des companhias norte-americana Love
Streams joga com duas figuras constantes no
cinema criado em torno de Hollywood, o
homem que se refugia na solidáo e a mulher
que se joga inteira na emoção Paia renovar
esta estrutura convencional, Cassavetes tua
da imagem tudo o que possa explicar o
comportamento de seus personagens. Faz
como se não contasse nada, como se não
analisasse nada. como se se limitasse a justa-
por situações isoladas apanhadas assim como
podemos apanhar um qualquer flagrante na
rua.

A estrutura do filme de Paulo Thiago se
compreende melhor também quando se tem
na memória esta mesma forma de narração
do cinema feito a partir de Hollywood. É
como se nem existissem personagens, como
se existisse apenas uma história correndo o
tempo todo, uma ação levando logicamente
a uma outra, uma imagem explicando ou
sendo explicada pela imagem seguinte. É,
enfim, o modo de narrar de sempre renova-
do pela intromissão de figuras que funcio-
nam como o equivalente a um similar nacio-
nal do mocinho, do bandido, da polícia e dos
grupos mafiosos dos filmes de gangster. É o
modo de narrar de sempre renovado pela
meia citação meia homenagem a dois filmes
de Nélson Pereira dos Santos, O Boca de
Ouro e O Amuleto de Ogum (e também pela
meia lembrança do sexo debochado das
pomochanchadas).

Esta coisa comum que aparece quando
começamos a retrabalhar na memória as
imagens de filmes tão diferentes entre si
como os dois tomados aqui como exemplos
revela um problema que passa sem ser perce-
bido, se o contato com o cinema fica apenas
na superfície das histórias e das formas
usadas para contá-las. Por trás das aparentes
diferenças a gente percebe uma comum dor
de cabeça em que faz cinema hoje: a preocu-
pação de criar uma estrutura subversiva que
se infiltre na forma dominante (imposta
pelos grandes produtores e amplamente con-
sumida pelo público) com algum bocado de
coisa nova. 

JOSÉ CARLOS AVELLAR

FILATELIA

UNIFORMES

O 

leitor Evandro Coutinho
d'Almada, residente na Pe-
nha. no Rio de Janeiro (RJ),
escreve consultando sobre

detalhes técnicos de recente lançamento
dos Correios de Portugal, com unifor-
nies das Forças Armadas daquele paíseuropeu.

No dia 15 de fevereiro, os Correios

MILITARES -

e Telecomunicações de Portugal lança-
ram uma série de quatro selos, reprodu-
zindo detalhes dos uniformes da Força
Aérea Portuguesa, com as mudanças
ocoridas quando da criação dessa arma
independente em l()52. É o chamado"modelo de 1954", idêntico ao da Aero-
náutica Militar que a antecedeu. O
segundo é o "Uniforme n° 3", de verão.

PORTUGAL
em padrão caqui. O terceiro a ser
reproduzido nos selos é o uniforme
normal do grupamento de pára-
quedistas. E o último, o uniforme de
passeio regular da FAP.

Os quatro selos têm valor facial de
16 escudos (tiragem de 1 milhão de
exemplares); 35 escudos (tiragem de
750 mil; 40 escudos (tiragem de 750 mil
selos); e 51 escudos (tiragem de 6(X) mil
exemplares). Sua impressão foi feita em
offset, a cores, sobre papel couché. com
base em desenho de Alberto Cardoso.
As peças têm dimensão de 34.5 x
34.7mm.

Os filatelistas interessados em selos
e informações sobre as emissões portu-
cuesas, como Sr. Evandro Coutinho
d'Almada, devem escrever para a Em-
baixada de Portugal em Brasília (DF),
na Avenida das Nações, ou para os
Correios e Telecomunicações de Portu-
gal — Loja de Filatelia de Lisboa —A\.
Casal Ribeiro 28 — Io —- 1096 —
Lisboa — CODEX Portugal.

AVIAÇAO

VOTEC

PLANEJA O

FUTURO

A 

VOTEC. durante 1983, foi obrigada a realizar
reajustes profundos em sua organização, que
se mostraram muitos proveitosos. Em 1982 a
empresa havia tido um prejuízo de cerca de

CrS 800 milhões e, se não houvesse grandes alterações em
todos os seus setores, as perspectivas para 1983 seriam
sombrias. Mas como houve uma conscientização da neces-
sidade de melhorar o perfil económico-financeiro da
companhia, foi posto em prática um plano que obteve
resultados surpreendentes.

As despesas foram comprimidas em todos os depana-
mentos. Grandes imóveis foram desocupados e instalações
próprias mais modestas passaram a servir de local de
trabalho para um quadro de pessoal já reduzido.

Do lado operacional, foram reprogramados os plane-
jamentos de võo, permitindo obter ganhos de combustí-
veis.

A frota foi racionalizada e os aviões a pistão pratica-
mente desapareceram. Entre os helicópteros também
ocorreram desmobilizaçóes e houve uma concentração em
modelos de maior produtividade, como os Sikorsky S-61 N
e $-76.

As linhas regionais sofreram efeitos da conjuntura
econômica brasileira e a concorrência de jatos de empresas
de âmbito nacional em escalas criadas pela VOTEC. Mas
ainda assim, já no fim do ano o aproveitamento se
recuperou e no início de 1984 a demanda voltou a crescer.

Em 1984, a VOTEC pretende melhorar a qualidade
de seus serviços incrementando freqüências, colocando
horários de maior conveniência para os usuários e even-
tualmerite aumentando a frota de F-27. Os serviços da

O Sikorsky 15-61 da Votec tem o maior
índice de segurança entre os helicópteros que operam no Brasil

AERO NEWS

O primeiro Boeing 737-300 já
realizou seu primeiro vôo. que teve
duração de quase três horas. O novo
birreator pode transportar 140 passa-
geiros e tem uma lista de 56 encomen-
d3s firmes. '"A Sikorsky efetuou a
primeira v enda de um S-70 C para fins
civis O S-70 C é derivado do bem-
sucedido helicóptero militar Blac-
khawk *** A de Havtllaod do Cana-
dá está anunciando a venda de cinco
quadrimotores Dash 7 para serem
usados em serviços petrolíferos no
Fgito. *'• l:m país sul-americano
esta seriamente interessado na aquisi-

çáo de 60 modernos helicópteros
Blackhawk. Os aparelhos têm utilida-
de múltipla e poderão ser parte de um
acordo amplo de subcontratação de
fabricação de componentes. *** As
indústrias americanas de aviões exe-
cutivos esperam uma melhoria de
vendas de 21% no ano de 1984 em
relação ao exercício anterior. Este
aumento de comercialização, embora
traga otimismo, não chega a ser muito
alvissareiro, uma vez que 1983 foi o
pior período do vetor nos últimos 30
anos Nos Fstados Unidos, a!ém
das empresas dedicadas exclusiva-

mente a serviços no-frill, ou seja, cora
os serviços apenas essenciais ao vôo,
estão surgindo companhias especiali-
zadas em viagens de luxo. Em algu-
mas dessas novas transportadoras sio
oferecidas suítes individuais a bordo,
limusines no destino e até mesmo
barbeiro a bordo Naturalmente as
passagens são muito mais caras que as
das concorrentes mas, ainda assim,
sáo mais baratas que o fretamento de
jatinhos executivos ***

MARIO JOSE SAMPAIO

Rede Postal Noturna também estão sendo pesquisados,
visando atender melhor a ECT

Na área dos aparelhos de asas rotativas, a idéia é
manter um alto padrão de serviço e aumentar o total de
horas voadas e faturamento, com a mais moderna frota de
helicópteros do Brasil.

Segundo palavras de um alto dirigente da VOTEC,"no início de 1983 corriam boatos de que a companhia
poderia fechar e agora concorrentes estão nos visitando
para saber como obter um sucesso de igual magnitude."
Continuando, ele declarou: "A única preocupação de
nossos acionistas agora é saber qual será o valor de seus
dividendos no fim de 1984".

Embora seja cedo para fazer prognósticos, é certo
que, além do lucro de CrS 1,2 bilhão já obtido no balanço
de 1983, o fluxo de caixa de 1984 terá resultados muno
mais positivos.

Um dos planos estudados pela VOTEC para conse-
guir economias de escala é um acordo operacional com a
TAM. O presidente da TAM, comandante Rotim Adolfo
Amaro, declarou a esta coluna estar entusiasmado com a
possibilidade:— O maior problema da economia brasileira na fase
atual é a capacidade ociosa. Todos os programas de dois ou
três anos atrás eram baseados na premissa de que a
economia nacional manteria um ritmo normal de cresci-
mento. No entanto, há três anos o PNB vem tendo
resultados medíocres, reduzindo a demanda na maioria das
atividades econômicas. Com isso, os equipamentos se
tornaram parcialmente ociosos.

Para Tor Kameyama. diretor-superintendente da
VOTEC, a melhor forma de combater este uso parcial de
aviões e oficinas é racionalizar seu uso, incluindo acordo
com congêneres.

Diante desta identidade de princípios a VOTEC e a
TAM estão estudando a elaboração de um acordo que
permitirá o uso de aviões de uma empresa pela outra e
dará acesso às oficinas de revisão de turbinas e aeronaves a
ambas as companhias. Este modus vivendi especial elevará
sobremaneira a utilização dos equipamentos de võo e de
terra e se refletirá numa maior diluição de custos fixos.
Dessa forma, tanto a VOTEC como a TAM despenderão
menos e obteráo maior lucratividade em 1984.

E
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Unidade Ruim para todos
O camarote presidencial no sambó-

drümO, oferecido nos dias que antece-
deram o desfile a várias pessoas, que
recusaram, apesar de ter descido a LrS
5 milhões, temerosas de se exporem,
acabou permanecendo fechado.

Aliás, se tivesse aparecido alguma
autoridade do primeiro escalão federal
interessada em assistir ao desfile, ele
teria sido cedido pelo Governador l^eo-
nel Brizola gratuitamente.

Como não apareceu, ficou deserto,
mesmo tendo o Governo negado a
pretensão de um grupo da Policia Fe-
deral, que queria ocupar um cama-
rote.

Ao final, comentando a ausência de
figuras do Governo federal no desfile,
Brizola foi lacônico:

— Manter o camarote presiden-
ciai fechado não foi bom nem para nós
nem para eles.

PREDILEÇÃO
No desfile das escolas de samba,

embora o (jovçrtiüdor [.cone! Brt
zola não se tivesse manifestado
publicamente, ele tinha sua predi-
leçáo.

Seus amigos mais próximos ju-
ram que ele torceu pela Portela.

Entre os Deputados José Frejat,
Brandão Monteiro e um parlamentar
gaúcho aiiiüu a s«r escolhido, que
dividem as preferências dos 16 depu-
tados estaduais pelo Estado do Rio
(os sete do Rio Grande do Sul prefe-
rem não se manifestar), está o nome
do novo líder que a bancada do PDT
elegerá hoje à tarde em Brasília.

Seja qual for o nome escolhido, é
certo que a disputa terminará entre
beijos e abraços.

O líder que sai, Deputado Bocayu-
va Cunha, abre hoje seu apartamento
na Capital para um jantar em home-
nagem a seu sucessor com a presença,
também, dos líderes dos demais par-
tidos, além de um grupo de jornalis-
tas do primeiro time.

8 n ¦

Fotos de Rubens Monteiro

IN a mira
O resultado final do desfile das escolas

de samha deverá valer a degola dc algumas
cabeças.

Entre elas certamente a do diretor de
harmonia do Salgueiro, Laíla, que deverá
rodar quando o alto comando d,< escola se
reunir quarta-feira próximaConsta, aliás, que Laíla já tem até desti-
no: a Unidos de Vila Isabel, que iniciou o
reforço de seus quadros com a contratação
— em troca de uma casa, no valor de C rS
17 milhões — de Sobrinho, o puxador de
samba da Unidos da Tijuca

Almir Veiga

VETO
Pelo menos três dos jurados que

julgaram até ontem de manhã o tira-
teima das escolas de samba foram
aparentemente vetados por escolas
de samba.

Um deles é Ricardo Amaral, que,
convidado para juiz do quesito Evo-
lução, soube já na passarela que seu
nome não estava inciuído na relação
dos jurados. Amaral aceitou o veto
com fair play, pegou seu boné e foi
embora, uma vez que já havia visto
as escolas no domingo e segunda-
feira.

Os outros dois são Lady Francisco
e llka Soares, que mostraram menos
espírito esportivo achando que o
convite e a posterior dispensa era no
mínimo uma falta de consideração.

BBS

Susto
l'/n pequeno susto, nada além dis-

so, foi corno Luiza Brunet e Hurnber-
to Saade resumiram o acidente que
paralisou na pista, em pleno desfile, o
carro da Beija-Flor que os exibia.

O carro quebrou, a plataforma que
os transportava se inclinou e, depois
de algumas tentativas para reequili-
brá-lo, a dupla foi obrigada a aban-
donar a engenhoca partindo com o
resto da escola a pé.

Ida Schiller de Mayrinck, Claudia Singery e Maria Laura Cruz
na Marquês de Sapucaí

Silvinha e
Hélio
Fraga

júnior,
anfitriões

de um dos
mais

animados
camarotes

Em seu camarote do sambódromo, Maria Betânia (D)
saudando a passagem da Mangueira

L-orno na

Espanha
• Do Governador Leonel Brizola irrita-
do com os intermináveis intervalos entre
a passagem de uma escola e outra, queleva quem se dispõe a assistir a todo o
desfile h exaustão:

— Não é possível tanta demora entre
uma escola e outra. No ano que vem
vamos ter que fazer alguma coisa para
preencher estes intervalos. Nem que seja
uma tourada.

Sufocante
• De um gozador. quase derretido
pelo calor, num dos camarotes do
sambódromo quando o sol já ia alto:

— O sambódromo não vai abrigar
salas de aula; vai ter saunas de aula.

INQUÉRITO
Um pequeno inquérito, feito entre os

fotógrafos credenciados que se movimen-
tavam na Marquês de Sapucal, ocupou o
tempo de alguns agentes encarregados da
segurança do camarote do Governador.

Queriam saber dos fotógrafos quemtinha tirado uma foto de Neuslnha Brizola
ao lado do patrono da Mocidade Indepen-
dente, Castor de Andrade.
o Não devia ser certamente por curiosi-
dade.

Maria Raquel de Carvalho
na pista FILOSOFIA

• De um filósofo popular contem-
plando ontem no sambódromo um
animado camarote de socialites que,
eufóricos, por pouco náo despenca-
ram do segundo andar no momento
em que passou a Portela:

— Só consegue ser grã-fino quem
r.ào tem competência para ser povão.

Os 10 anos do Cesgranrio serão
comemorados no dia 15 com uma
missa e um cocktail oferecido pelo
Sr Carlos Alberto Serpa.

Chegando de uma viagem a For-
mosa o Embaixador e Sra Roberto
Campos.
o De volta de uma rápida tempo-
rada de 12 dias em Pans Jó Soares,
que assistiu aos estudantes do
Ouanier Latin comemorarem o
Mardi Gras jogando farinha e ovo
nos passantes. Só faltaram fritar.

Mais uma partida-exibição já es-
ta programada para os quatro dias
que o tenista Bjorn Borg passará no
Rio: dia 23, nas quadras do She-
raton.

O diplomata René Haguenauer,
atualmente em Bogotá, festejando
50 anos.

A Tendinha (leia-se Yvone Mar-
tias) está pela primeira vez repre-
sentada na Feira da Moda.

No jantar do Hippopotamus, no
sábado, Celina e Wellington Mo-
reira Franco.

Claudia Monteiro de Carvalho e Dorita Morais e
enquanto as escolas não chegam

• Náo se descobriu e o assunto acabou
morrendo.

\o fim de semarui. duas lanchas se
chocaram nas proximidades da Ilha do
Ouriço, em Angra dos Reis, e uma delas,
tripulada por duas senhoras, foi a pique.

Parece que esta coluna esta\a ádivi-
nhando.

INGLÊS INTENSIVO
DO JEITO 0UE VOCÊ PRECISA ^

HOJE MUSICA ERUDITA Mozart, Poulank, Schuman,Miguel RosseUnt (piano) e Amunio Zarro (clarinete)
"RESERVAS: 294-6494——.

• cursos intensivos de
2 meses • método
audio-visual • circuito
fechado de TV • turmas
pequenas • vários níveis

LELE DA CUCAConversação em GrupoInUnsivi ¦ Iodos osNtvets
Aulas Individuais
Cursos Especiais paiaCrianças ePre-adoíescentes
Preparação p/TestesMictugin. loefl • Aligu

GÁVEA

Aulas nas Empresas é
(Individual ou GruponHorários Flexíveis
Inglês para EiecuttvosTraduçòes e VersõesTécnicas
Português
p/EstrangeirosFrancês / Alemlo /Italiano / Espanhol

CENTRO

Torcedor
O Presidente Figueiredo deve ter ficado

contrariado com o desfile feito ontem de
manha pela Mangueira, que náo conseguiu
reeditar a performance quase perfeita da
segunda-feira.

Afinal, ele é manga.
ZÚZIMO BARROZO DO AMARAL

Cí?í4| ;n9'ésm-— (rances
ív alemão

boliv»! S4/10" andai ^Z3S-0J?J

VESTIDOS PARA
CASAMENTOS E NOIVAS

RUA VISCONDE DE PIRAJÁ. 430

MÉDICOS - CLÍNICAS - HOSPITAIS
Consulte diariamente a seção 315

f M,iri)ués ue SSo Vicenie S2 s 211Mooping da Gjvsj Hio Bunco 135/5 20! J ?Ü5CidadeTHE GROUP

Apresenta * tj
noCANECÃO
A partir de 16 de março PE0PLE DIXIE BANDREALITE

ARI RICARDO ATHIE NORATO «ENRIQUE SlDHEy ALE*15Últimas Semanas

LIQUIDAÇÃO
IBIBLOS

LIGAÇÃO DIRETA
Hoje, è« 23 Ht, marevilho-•o show com o grupo <?«moflw, funck • roct

Av EptéOO Pwso#. 14$4
t»90». R»» 247 98»]

^ E*ttoonar>en?oD*r Q€ prod Eftveldo Ciun • Th»lm« Gu»m«ré«tInício hoje dia 12 às 10 horas
Av. N. Sra. de Copacabana 1063 ATerças, Quartas c Quintas às 21:30 hs

as Sextas e Sábados às 22:00 hs.
aos Domingos às 20:00 hs.
Ingressos a venda no canecão
Informações: fone 295-3044

Af:°a! a vida é tma luta, e quem
nâo tiver preparo fiscos tá rou-

V bado Aprenda a manter se
e>-n tonna na Ccpore que

\ acaba de waugurar sua
\ ffe! no Rar^engo e

PLUFT

LIQUIDAÇÃO
LIQUIDAÇAO

Início hoje dia 12 às 10 horas
Av. N. Sra. Copacabana 581 C.
Tel. 235-5325. Centro Comercial' BARRA SHOPPING LOJA 213 If

TEL. 325-5155

Iponento: Ruo Vinícius de Moroes. 134
BorroSliopD ' .: mv*>l logoa
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Continua em carta?, cm gji
grande circuito, 0 filme de frjj

j Paulo Thiago, Aguia na

ESTREIAS
ADVERTÊNCIA (L'AwiKtim«nto) (te Damwino Danu»-™ Com Gnjttono Gemma. Laora Trotei e Martin BalsanP.Ukío-2 (Rua do P#S!W*o 38 - 240-6541) Tijuco
Pstot* 2 (Rua Cor*j« do Bonfim. 214 — 2284610) Ãa14h. 16h20mm 18h40mir> o 21 ^ Cln*m«-1 (Av Prado
Jum.v. 2B1I i^ua Sonado* Veryuoiro 35) AsMKJOmm. 16h50mm. 19hl0min « 21K30mm (18 anoslMe<a«ntrada para todas as sessões Até domingo

Um comando ci« criminoso» disfarçados om
policiais invado a Central do Poltcis • assassina odelogado-chete, liquidando assim a principal teste-munha de um inquérito sonsacional, sobre o relacio-nsmonto existente entre a delinqüência internacio-nel a os grandes bancos.
CONTINUAÇÕES
ÁGUIA NA CABCÇA (Ufasilotro). oe Pauto Th»ago ComMuno Loal Ma«a, Chnstiane Toftorn, Jece Vaiadòo. ZerèMotta. Hugo Carvana, Xuo Lopes e ler»/» Haquel SèoUrfi7 !Ria tio Calele. J0> — Mà-2296), Ro«y (A*Cwocsbana 9<tbl. B»rt» 1 (A» das Américas, 4ü(ie —3256487) Carioca (Rua Condo oe Bonfim. 338 — 2288! 'dl Barri I (Av dis Anvtoj, 4 066 32tH}W|Hoky lAv Copacabana. 945 _ 23flh8245): lbhJOmm.t ínJOmin. 19«30mi(l. 21h30mln Odcon (Praça Malm!"ia Gandhi. ? - 220-3835) I3h30n»o. 16h30rrvn.17h30mtn 19h30min. 2lh30mm tmponrtor (Rua Diasda Cru/. 170 249-7982), Olaria (Rua Uranos, 1474 —.2302666) Maduro»»» 2 (Rua Dagmar da Fonseca. 54390-2338) lüh, l7h IBh. 21h (18 snosl Mme"tr.*la pura todos em todas as sossOes0 togo do bicho esta dividido no Rio de JaneiroTurco fa* oposição a Canado, chefa máximo dacontravenção César, principal assessor do SenadorRamos GuimarAos. proprietário do üanco do n>esmonome a que apòia os nrBndes bicheiro», aproveita seda «ItuaçAo paru assumir, através do tramas maquia-vélicas, o controla da cidade, tornando se umaespécia da Roí do Rio
NO UMITÍ DA REALIDADE (Th» TwlUgM Zon.) doJoOn Landis. Stoven Sptefberg, Joo Dante o GeorgeMilter Com Oan Aykroyd. Alben BrooL. Scatman Cro-íhers. JoOn Lithodhgon. Vic Morrow e Kathtoon QumlanS*o Luii-1 IRua do Caloto. 307 — 28M296I Copsc»b»n» (Av Copacabana H01 — 25&0953). Barr» 3 |Avdí>3 Aménca». 46B6 - 32S6487), Ublon-1 lAv At.-tultod» Piwva. 391 — 239-W48I lMi. 17h)0min. 19*20™,21 h30mm Palftoo 1 (Rua do Passeio 38 — 240-65411.14h. 16h)0min, 18h?0min. 20h30mm Tliuca (Hu,l Corfdo do Bonfim 422 — 20&O79OI. M»dur»ir» 1 (Ru»Dagmar tii Fonwcn, 54 _ 390-2338) 14h30m.n.16M0min. IBhbOrntn. 21 h <14 anos) Meio entrada rviratodo* em todas as sessõesFilmo dividido «*rn quatro episódios, com cadasegmento focalizando um aspocto pouco conhecidod© nossa existência, analisando aquolo ponto peculiar em que o tempo e o ospaço pareçam diluir se naconsaôncia Oe urna pessoa Produçòo amencana
FRANCÊS (Francas) do Graeme CliMord Com Jessicatango. Sarn Shopard. Ktm Stanley. Bart Bums. Chnsto-p^et Pennock o Jamei Mren Venaxa (Av Pasteur 184— 296-83491 Comodoro (Rua HcxWock totxs 14bJW-2025) 2Ih30rnm 16n. 1Bti30m<a 2)h 118 anos)Meis ontrada oara tod«5s em tooas as sossOosMulto bonita a fslanta, Francês Farmer. om1931. «os 16 anos, é uma estudante que atrai toda»as atonçôes da conservadora comunidade de Seattio. Washington, pola sua porsonaitdodo individuslisto Um prêmio da viagem a Moscou, enquantoestudsva drama na Universidade, levanta suspeitasdo qus «Ia soja comunista. Produçèo amencana
OS DÍUSES DEVEM ESTAR LOUCOS (Th. Qod.Must Ba Crary) iJe Janw» Uys Cc>m Mar»us Weyers eSíindra í^inskx) Opara-2 (Praia <)e Botafogo 240 —266- 2545) 15h. 17h10mm, 19h20mm. 21h30n>n TIJu-ca Palaca I (Rua Conde <fc* Bonfim. 214 — 228-4810 —14h30min. 1 BívtOnvn. 18h50min. 21 h (Livro) Me*entríxla todos om todas as sessôosBushman o sua família vivem numa aldeia
primitiva cercada por bole/as naturais, tanto queagradeciam os bondados doa deuses Um dia umpássaro dos deusas (um avifto) K>«a uma garrafava/ia na aldeia o osta acabo tornando se objeto de
grondo cobiça Bushman resolve que aquela coisatem do ser devolvida o acaba ultrapassando oslimites da sua aldeia para envolver se om grandesconfusões. Produçáo francesa
QUERELLf (Quarolla) do Ra.nor Wem©r F assb«ndo<Com Joanno Moreau, Brad Devis, Fr«noo No'ü ti»urontMaíet. Gunthor Kaufmann o Nadji Brun^horst Bruni-Pr»m»r IRiia Sara!,) R.boicn, 602 — 2íi«-46tí8l Studlo-Gaumom Catate (Rua do Catate. 228 ~ 205 7194)14h. I6h. 18h. 20h. 22h (18 ano>)

Adaptação do romance do Jean Genet. Quo^altede Br««t O filme conta a historia do Querelle, omarinheiro De sou poder do fascinar o de sedu/iraqueles que ele encontra Mas. antas de tudo Quo-rede 0 apaixonado por si mesmo o tem toda aambigüidade do anjo extorminador que a smiplosproswnçe podo atrair a morto sobre équeles com o»quais se envolvo Ultimo filmo do Fassbinder. Produ-
çòo franco-olemft
TROCANDO AS BOCAS (Tradlng Pl*c^T de JohnLandis. Com Dan Aykroyd. Edo«o Murp»»y, Fia)ph Beliorny Don ArrwKrhe e Jnmie Lee Curtia Barr. 2 (Av dasAmAnc.» 4 im - 32b«b40l. Utoton-2 (Av AuuHo doParva. 391 — 239-5048) Opero-1 iPra»a do Botafogo.340 — 266-2545). CondorCopacabana (Rua Figueiro-do MagoihAes 286 — 255 2610), Largo do Machado-1(Lgo do Machado. 29 — 245-7374) 14h30min.16h50min. 19h10m»n. 2lh30min Matro-Boa vista (Ruaoo Passem. 62 — 240-1341) Baronou (Rua CindidoBenlcto. 1 747 _ 390 57451 14h, 16h20m.n.18f>40min. 21 h Art-Maiar (Rua S-fva Ratx«to. 20 — 249-4544) 14h30rmn. 16h45m.n. 19h. 21h15rmn Amadca(Rua Conde do Bonfim, 334 — 264-4246) Aator (RuaMin Fdgaid Ronvio 236 — 3902036) 14h. |6h20min.18h40m<n, 21 h (14 «nos) Mota entrada para todos emtodas as sessões no Barra 2. Lebton-2. Opera l, Amén-ca e Astor

O filme conta a historia de dois homens, umbranco o bem sucedido no mundo dos nogôcios, oum negro, trambiqueiro que vtvo de golpes Os
patrões do primeiro fa/em uma aposto de quo o
primeiro seria capai do roubar o matar, numasituaçèo de aperto, o o segudo, bem oriontado.
poderia transformar-se num executivo do sua com-
panhia financeira. Comédia amencana
O CÍRCULO DO PRAZER (brasileiro), do Mano VazFilho Com Arysdne de Lima EK/abetO do Ims HolenCnstiaryj o Qitia Camargo VHôría (Rua Senador Dan-Ias 45 — 220-1783) 13h30min. 15h, 16h30m«i, 18n.I9n30mm. 21 h Sosla (Pra»a de Botafogo. 320).15h30m«. 17h. 18h30mtn. aOti a 21h30m.n (18 anoslMa<a entrada por» todos em todas as sessõesFilme pornô.

NOfrtS PORNÔ DO MUNDO (LanoN Pomo Ool
Mundo) de J<mmv Matheus Com l^ura Gens«i* Orty
(Rua Guenslv»'?. 21) «1» 2* a 4* a %Ah * dom.
I4h30mm. 16h30min, 18h30m«V "20HJ0m»n. 5*6 6*05
10h30rrwn. 12h30min. 14h30mm. I6h30mm 18h30rrvn.
20h3<>mn (18 anosj Mo«i eotrada todos em todas
as sessõesFilme pornô
MISTER MOM (M* Mort) do Star. Dragoti ComM»chaei Keaton Tori Garr, Fredenck Koehler. TaHesmJaffe e Martin Mui! 14n. iÇh. t8h. 20h 22h (LrvrejMfci «ntrad» p*r* IrylOS 'Od65 85 •«•jn/W.

Jack Butler, Caroline o os três filhos. Alex. Ksnnye Megan, formam uma perfoita família de classemédia Mas, tudo muda quando Jack perde o empre
go e passa a exercer as funçôos domésticas enquanto Caroline vai para a rua trabalhar Ela progride noemprego o elo se desdobra cuidando das trés criin
ças Produçèo americana.
REAPRESENTAÇÕES
PERDOA-ME POR ME TnAificS (Brasile»rol. de Bra/Chedwk Com Vera Kishor, Nuno loa' Mma. Ruben»Corroa lid»a Brondi. /ftira Zambedt o Henriette Moni»«*aij Brístol (Av Ministro tdgard Romero, 460 3914822) 16h. 17h. I9h. o 21h (18 aix») Último diaHistória do amor, paixão, ciúme. Ódio a vingan-
ça, baseada em peça de Nélson Rodrigues Ummando tuperciumento desconfia do mulhor e, louco
pela desconfiarvja, perle para ser internado A filhado casal, que vive com o lio, acaba sendo indu/ide atrabalhar num bordel
AGUIRRE. A CÓLERA DOS DEUSES lAguIrr» dorZom, Gottas) d«? Wernor Her/og Com Klaus Kmski,Ruy Guerra, helena Rojo. Cecília Rrvera. FNíter Heiling aFduard Roland Copar-nfuca (Rua Corxio de Bonfim,615) Sesséo única í»s 21h30mm (14 anos)Realiiaçéo do diretor (alemèo-ocidental) do OEnigma do Raspar Hausar. Aguírre. que iniogra o
grupo do conquistador ospanhol Pi/arro na Américado Sul, è procura do Eldorado, tenta criar umadinastia no selva amazônica
RNK FLOYD — THE WALL — O RIME (Plnfc FLoydtha Waüi oe Awn rorker Com RoO Geldof, ChristineHargroaves, Etearxx David. James Lsurer.son e Kev.n
McKoon Rica mor (Av Copacabana. 360 - 237-9932)20h05mm, 22h (16 anos)Pink. um cantor do rocfc. esta trancado em teu
quarto de hotel, em Los Angolas. No TV, um velho
filmo do guerre. Pink começa a misturar suas ima
gens com fantasias, sonhos o recordações. Produ-
çáo britânica.
APERTEM OS CINTOS) 0 PILOTO SUMHJ (Ftyfngm9hi de Jim Abrahams, Dav»d iTucker e Jerry ZuckerCom Bart>ara BtHtngsley. lno Br/ant, Joyce EtulifantE Campbell e Ted Chapman Rico mar (Av Copocabaria. 360 237 9932) 14h30min. 16l)20m*n (Livro)Durante uma viagem de aviáo, toda a tripulação,inclusive o piloto, fica intoxicsdo com a comidaservida a bordo Pora evitar um desastro a chamadoo único passageiro que sabe pilotar- um ex piloto do
guerra traumatizado com os bombardoios Comédiaamericana
CAMPEONATO DO SEXO a o VÔO DO DRAGÃO R,«(Rua Ah/aro AMm. 33 —- 240 8285) De segunda s «««ta12h 15h5mm, 18h 10mm e 19h40mm Sábado e dom»r>
go. 13h30min. 16h40mtn e 19h50mmFilme pornô.
PÔE DEVAGAR (br»s'le'ro). de Ton« Rabatorv Com DerwLavatoanti o Sandra Grnffi Lido 2 (Praia do Flamengo.72) 14h50mtn. 16h30rrnn. 18h10m»n. 1%50mm.
21h30m»n (18 onos) Mota entrada para todas as ses-sões

Filme pornô
TARADAS NO CIO (Orasikxro). do Roberto Mauro ComSimono MagathAes. Cnstma Ko«er E»is»ano. Mano Petraglia e Miguel Carrano Udo 1 íl-*raia do Flamengo. 72)14h50min. 16h30min, 18h10m»n 19h50m»n a21 hiOrnin (18 anos) Me»a entrada t»ra todos om iodasas sossões

Filme pornô
DE TODAS AS MANEIRAS iBraruWjifo). rto Marcelo
Motta e Mario lúoo Com Grace Back, Célia Cru; of^isoia Moreno BrurW Tl|uca (Rua Conde d« Bonfim
J70 254-8975) 14h30m»n 16r>10m«n. 17h50m*n.
19h30mín, 21h10m?n {18 anos)Filme pornô.

GARGANTA PROFUNDA (Doop Throot) fie GerardOamtanos Com Linda Lovalacs Bronl -MéwiAv Am»ro 0.afca.-.i« 10B 591-27461 14na0nMt lãWOmn17h50m»n, I9h30min. 2lh10m.n (18 anos)Filme pornô
DRIVE-IN
AO SUL DO MEU CORPO (Brafrterro), de Flauto Ce/aiSaraconi Com Ana Mana Nasomento- e S»)va Pauto
César Pere«o Nuno Leai K.V»«a, Godofredo Toltes. OthooBastes e Mari9 Pompeu Lagos Dfív»-ín {Av Borges deModemis 14J6 274 79991 20K3Dmin. 22h30m>n(1Banos) Ultimo dia

0 filma conta a história de trés personogens um
professor quarentèo. sua mulher o um jovem alunoDepois do pastar algum tampo om Paris estudando,o rapa/ volta ao Brasil e se apaixona pela mulher doamigo Como pano da fundo da história, a trajetória
política do Brasil, começando nos anos 30 o terminando nos anos 70
MOWTY PYTHON O Sontlilo da Vida (MontyPython s The Meaning of Life) De 1*rry Jonos ComGraham Champrnan. Jonn D«fsoe Michei Pahn BmnlIpanoma (Rua Viscond* de Pirajl. 371 — 621-2746) Aí14h 16fl IBh 20h e 22h (16 ano*l Até íjuortaO f«lmo mostra as vériat fases da existênciahumana, desde o nascimento até a morto, sob umprisma de comédia Produçèo amencana Prêmioespecial do juri no Festival do Cannes do 1983
ALLONSANFAN (ADonoanfen) de Paoto e VittonoTaviant Com Marcelo Mestro«anm Bruno Cinno Laur»Betti e Mtmsy farmer Sesséo úmea *s 18^ Ate(íomirVjjoItalia, 1816 Fuivío é um revolucionário, queapôs ficar doente, procura refugio na casa paternaEncontra Cherlotte. uma antiga namorada, que che-go com um grupo revolucionário Fulvio trai o grupofa/endo circular na cidade quo se trata de um grupodo ataansinoi o ladrOei Produçèo italiana Palma daOuro o Prêmio da Critica do Festival de Cannes do1977
COMO MATAR UMA SOGRA (Brasileiro) Clne Copar-Tijuco (Rua Conda do Bonfim 615) 15^ íçivWViwn •
20h

GRANDE RIO
NITERÓI
ARTt-UFF Kagomusho. o Sombro do SemuroiCiclo Kurosav*a (I) SessAo un»ca S» 21 h$. soma-Mehoje (18 anos)
CINEMA-1 - Porty's W. corn Tom Cru.se A# 14hIfi^i 18H 20n. 22h ('6 anos) Ate terça
CENTRAL — No Umha da Realidade, com JohnUthgow As 14h30mm. 16H40min I8h50mm 21 h (14anos) Ate dommgo
CENTER — Trocando oo Bolos, ccm Dan Aykroyd A*I4h30min. 16h50mm. 19h10nvn, ?1h30^ n (14 anos»Até domingo
ICARAI Agulo no Cabaça, com Nuno Loa Ma* Aj15h30min, 17h30min, 19h30m«n, 21h30m»n (18 anos)Até dom.ngo
NÍTEROI - Circulo do Prator, rom Afysdno de LimaAs 13h30mm 15h. 16h30m'n, 18h. 19h30mwy 2lh (18anosi Até domingo
TAMOfO — O Trapalhão na Arca do Noa comHonaio Arugjo As I4h30m*>, IthIOnw UhSÒnw..19h30m-n. 21h10m.n (Lrvre) Até dorrvngo
WINDSOR (717 6289) — Perdoa me por me Troirao- (tyasHe roí com Vera Ffsche» o Nuno Loa' M*g» At14h. 16* 18h. 20b (18 anosl Ata dom rigc

PETRÓPOLIS
DOM PEDRO Agulo no Cabaça, com Nuno (.^«1Ma* As 15h 17H, 19n 21h (18 ano»' Até domtngo
P€TTK>PO(JS Trocando os Bolas, com DsvAykroyd As 14h. IChJOr^m, !8h40rrnr\ 21H, (Manos1Até domi^igo

TEATRO

¦B» Volla ao cariaz, para uma
pcquena temporada, o /•%]

CSf* taculci i

A OAIIOTA DO GANQ8TEW t«»1o da <'aca CapMn*• Claudia Dado Verde Dmeçfto tle Paulo Afonso de t>maCom Tha-s Oe Campos Isoxja Cresta e outros TeatroVanuooi Ruo Marquês Oo S Vcanto 52 2* o 3* ti2lh30m«n Ingressos a Cri 3 mrf o CrS 2 rrxi 500estudantes
OS MENINOS DA RUA PAULO l«xto de Perene
Moinar I n»q.jçáo Oo P»u(o Rona. AíJar-t^çAo de CUk*K>Boteltxi Dveçéo de lu»s de L«m» Com Arxlré Barros.lu*s Frt<xi» de L»ma. Marcos ís-wsre o outros TaatroVonucd Rua Ma«q\<ês de S Vcente 52 (274 ??4fii
Do ?• a 6a ás 1 ?h ing<essos a Cri 2 rnü 500 e OS 2 rmiestudante
O INJMK30 DO POVO - 1 a»'o de U»e'A Adaptação odtffvAo do Domingos de Ove*ra Com Domèngos deCXrveira Clemente V«cair»o. SofeEch Fernando Am,voi« outnx» Taatro Cártdtdo Mendes Rua Joana Angá >ca 63 (227 RB821 6* as 21hlOn«n »At> ás 20h30»rwn •22tOOrrvrv dom e 2*. âs 21^30mn Ingressos a CrS 4mil e CrS 2 mH 50Q. estudantoi o CrS 1 mrí. cíassoteatral

A F*ORT A — T e*to do Febpe FHnhairo e Pedro CardosoDiroçAo mus»cai do Tim Rascaia Com Foijpe Pmboiro.Pedro Cardoso e lun Pouio Nonem Toatro do AronaRua Siqueira Campos. 143 (235 5348) De 2* a 4»211v30mm Ingressos s CrS 3 nrwl o CrS 2 rrul. estu-dantes

A URA DOS V1NTI ANOS - la.lo de Paulo Clrtar
Coutmho Dtfeçéo do Torrvi Gor*çaives Com Mpi^na
Xavier Th»ago Santiagtj. Fernanda Caetano. Ha-íton
lanas e outros Teatro Ipanema Rua PnxJent# oe
Mo»«tç 824 — 2* o 3* ás 21h30m*n lng-'wssos a CrS 2
rr*i 500 Até d* 3 de abnl

SHOW

THE T1NKER — PrograrryjçAo 2* « 4* musica eruditacom M»guoi Rossoltm (piano) e Annoroo latro (ciartne-te), 3*, Gmncado Paroschs (vokno), Eduardo Hack (v*ok-noa). Arlindo Ponte,xk) lv*ott) e Bernardo Kati (viotonca-Io) Sompre éis 22h30mm Couvert a CrS 3 mil 500 Rua
Ataulfo de Paiva, 270 (294 6494)
JAZZMANtA — ProgramaçAo 2a. R«o Dixieland Jau8end, do 3a a sáb. Marcw Miranda (teclados). JorgeDogas (baixo) o Junm Moreira tbaterwji Serr^xe. às 22hCouvert do 2* a G* a CrS 2 rml 500. sáb a CrS 3 rrnl
Consumação de 2* a 6" a CrS 2 mil 500 o sáb . a CrS 3mtl Av Rainha Eliiabeth. 769 (227-2447)
VOGUE - Musica ao vivo com os conjuntos de Lut*Cartos Vinhas e Eduardo Prates Rua Cupertiro Durfto,1 73 (274-4126) Couvert de dom a 5* a CrS 3 mil 6* esáb a CrS 4 rml
CLAUDIA PERROTTA — Do 2* a sAb a portu das 20hapresentaçáo da ptamsta Raotaurarrto Sarau IxitelSharalon. Av N«nwm" 121 (274 1122)
PEOPLE - Acasa abre fts 19h f^rogramaçAíj de 2* a 6*.és 19h. o pianista Athie Boü 2*. as 22h conjunto PeopioD'xie Barxl 3*. ès 22h o gnjpo FnerxJs, do 4* a dom , as23h e lho Tamba Trio Av Bartotonwu Mitre. 370 (2940547) Couvert & partir das 22h dom a 5# a CrS 4 mil, 6*o sáb a CrS 5 rml 500 No bar a CrS 3 mil Consumeçáomínima no mosmo vak>r do oouvert
CHIKO S BAR - Piano bar com musca ao vrvo • partirdot 21 h. com os trios de Aécto Fiavw o Boto Quertm 2* o

;J4 o voionista Nonoto Imz Aberto 0'anamenie a partirdas 16h. com musica de fita Sem oouvert somconsumação mimma Av Epitáoo Pessoa. 1 b60 i26/-0113 e 287 3514)
O V1RO DA IPIRANGA P,0flnmaçÍ0 Aberta da 2* asab a pertir das 18b dom as 17h P'og'arnaçio 2*,E)»rceu Le«te o r»g»nal Cnoro Sô o o ciennatista PedroSifve^ra Neto 6* e sáb ás 22h o vok>rvsta LauroBeoevides, as 23h. jtu com Paulo Russo (ba»*ol.IV>n>ero Lutvsmbo (guitarra). VVanderlei Pere/ra (bate«v«).d 0b30m»n o humoosta Tim Rescaia dom, ás 19h Jaudaa Cinoo H„a Ipranga. í>4 1225-476- t Cou>»n do 2* a4* a dom a Crt 2 mil. d» 6* a M6 t Crt 2 mil 500
FAROL — Aberto de 2* a sáb a partir das I8h Musicaao vrvo com o Quinteto Som Brasi' Show de 2* a 5* a
part» das 20n e 6* e sáb a part.r das 21h Consumaçáoa C/S 2 ml 500 Rlo-Shoreton Hotel Av Nwneyer121 (274-1122. ramal 1233)
MISTURA RNA STUDíO Programaçéo ?• e 3a. leoCiandoknan (sa*). Ivan Couti (bateria), looy Costa (gu*-tarra) F^uimrx) üuita (guitarra). Fernando Soutâ (contraba«xo) e Reg^naldo F^ (pwno». de 4* a dom o conjunto deMa roo Montarroyos (trompete). Rua Garcia D Avita 15(259-9394) Sempre ts 22b Couvert a CrS 4 nvi
CMAMPAGNE — Diariamente, a partir das 20h MacNelson e o grupo De Gente Pra Gente A Ih. o pianistatuu Carlos Vinhas Rua Siqueira Campos. 225 (25573411 Couvert oe dom a 5*. a CrS 3 mi» e 6* a sáb aCrS 4 rrul
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ARTES PLASTICAS

AMESA Mostra <)e Harrvtton V-ar-ia CjalvéO Qelons Espaço AHornativoRua Araújo Podo Alegra. 80 De 2* a 6* das IQh 18h;Ky»w» Até d*a 2<S
O ENSINO NO RIO DE JANflRO Arquivo Gorol do Cldedo RAmoroso Uma 15, Cidade Nova De 2* a 6* das 8^ As 17h Até domingo
JAMES ALVES MAFTTINS Pinturas Biblioteca R^lonol d» CampoGrondo '%a lelmo Gonçalves Ma-a De,7a a ©• das 8 as A'é ita 31
COLETIVA Dosennos o pintura* do 'v*t>el Adrodo» SiKna Gau> e ManaHelena Moreira GaWrto Moroda Rua Vise dePira^A. 234 De 2* a 6* da iQnas 18b Ate dia 30
TONINHO MACIEL Esculturas Circo Voador Lapa Diariamente a part •
tias 16b Até dia 25
COLETIVA - Mostra do Manoel Costa Antôn»o Mata e Bracbo' GoleHoScofHii Av AllAntits 424a 207 Da T a 8* dai Mh sn 21I- Mb das 10nI9h Ata dia 17
P1NTUFIAS Coletiva de A/teto <?achanas. Carmv Pimenta e TAnia Toiome-Motal Excetaior Av AlUnlicn. 1900 Owwmcnte. daa I6h *» 72h Al* dia 12r)o março
COLETIVA - Pinturas e tapearia* de Artette Zachanas. tdnoa Roebl Ma"aPeroba e Suoly >,rnt7mann Lobby do Hotel Nacional Av N.ornoye' 769Diariamente das 14h 2'b Até dia 18
KAT1A PRATES Montaqons o móblles Golorlo Mocunoima Rua AraújoPono AI*XI'P IK) D» 2* a 6* daí 10h30m.n às I8f> At» dui 14 de março
COLETIVA da Rustimvinlii SA Gaiaklo Ca«ro. Carollo a outrmGaloda Roberto Alves Av Pnncesa Isabo' '86 De 3* a sáb das 15* H22h Até da 30
OS ELEMENTARES Mostra das esculturas do Jackson Ribeiro Galadado Cwrtro Empraaartal Rio »i»» do Botafogo 228 Duri»,.,.,-.,, tl-„ i jy, ,,21h Ate dia 2 do abH
ACERVO - Otvns de Bonade*. Burlo Mar> Noem»a Mourá<.i o out»osGatarta Ralph Camargo Av Alrtntca 4240 112 Da 2* » B" Jíu lun », 20h,sáb das 14h às 18b A?e dia 31 do março
BIVAS1U MEU OLHAR ENTERNEOOO FolO» d* Juwnel Pe,„„ HW,do Arte Modamo Av Infante D Henrique 85 De 3* a dom das 12hAs 18r<Ate dia 1B d» morçc
ACERVO Olxaj de ManlreOo Sooíanolo 5efg« Cam^i. Ernanoel Arau»f 0ul(C« Galeria Coar Ach* Rua Vik d» Plrai*. 282 De 2* a 6» iíüs 10h »«21h tót; dai 11» as 14h At« d.a 15 de
ARTISTAS POPULARES CÃNNAVAlEsãii Mostra d* ligonnos a,n.n.lanta5iari de CAsar s.ry e Aihan Mww do FoWor» «oa do Calete 179De 3* a R* das llhés 18h %/>b a dom das 15b a5 18* Atéd»a I5de março

MUSICA
EUGÊNIA CAROANO E VTTTOfilA DALLA RIVA Kecilal do soprano e dome«o soprano ac*vnpar»^a(V)S a») p^ano por (.arty Fountam No fKogra.met>»?ça* tio Monteverdi MaervJel. Scarlatt> Pergolesi e Davoo Amanbé às 20bno Taatro do UFF n(>a M«gue( de Frias 9 Nderó»
SÍGUNOAS ÜR>CAS Concerto lírico com Ruth Stwie * lucia D»tie'tfvo/osi larry Fountam (p*arx>i e Natrierca leseira (vio&nol No programat>oças iío Mozart Brabms Mas\enot e outros ^to,e as 18b30rrvn no TaatroGlauca Flocha Av Ro Branco, 179 Ingrossos a CrS 1 mrt

RADIO

JORNAL
DO BRASIL

AM 940 MHz
Pn^grama^o NotCiSro oontirvx). com assuntou do P<i de Jane^o a dointerxx. naoonais o tnte*ry»c«onars. o parti» oas 6K30n>WepOrtaf JB primouros 6 rrunutos de ryxa
Comorrtádoo <3e po^/t»ca • oconom-a aos «wdo m;nUtos da cada bca comRicardo B*;eno e CoU»Bloco Noticioso .k>s 15 mmutos de bry»Noticiário da CEF ao* 30 nvnutos de vJk.1* t<>'aNoticéano Cultural aos 37 minuto* de <^kí* hora con\ Ne' 'vM.tv
Bk>co Notkiooo k>s 45 minutos do c*ia horaInformativo tconémtco as fth.iQm. 9bl5m, tBN>4m com RarxJoiç^V) doSo*j/â
Campo o Mercado vs 7h50m com A/it^rw;. CarV>s Cu^naInfonnaçóaa Marttiniat o Portuánas às tfr»1íjm, com Pinto Ama'v!oModiattng o Pub^CHlode lis fc^UOm com Ma-to trfccbNoturno ?3b com Luís Ca'*,>s Saro*d<Entrevista Espacial As 13b05m
JBl — Jornal do Brasil Informa is 7*O0m 12tV3Çm, 18h30m o 0b30rnNoticiados Esportivos
Um a Zero com P»u»o [X*art»> às 7M0mMomaorto Espo^bro com x»se CáOrái às IlhC^^nMarcha o Es porto om Vctortno as 17h05mEm Campo com Pauk) César Ier>tus a* 2lh05mFim de Joço t»m !.u»l Fernando As 22h35mComontartos EsportivosNo Zona do Agrièo axn A>k> SaVjanna ^ ;b2'mPonta tio Lança com W«*V' Josa GuidO, ás 8ri25mEdrtorisl do Cabral ccrr> Josa Cabral As l2hQ3m
Jogo Aborto com Vitlofmp Ve»ra, às 17ht5n>
Cartão Vormalho com Ge"'ison Gonzaga às 22t*50mJornadas Esportivas As <*' o 5**, sá£udcs o domingos

FM ESTÉREO
— 99.7 KHz

HOJE
20b .. Raproduçóa* o rolo loaar Mot^morfooao para 23 arcossolistas íe Rcha»d Stniuss (Fdarmônica de Bert,m 26 06 Concerto daBrandooburyo n® 5. de Bacb (Síenng. Rampol Macoim a Mamner —

21 17). Quadros do ume o*poolçáo de N«kissorgskv Ras-t*i (Maa/el -
30 16* Bal»<lan#4 de Brabms (Ben<kdetti^.f«cbetar^geti--9 2? • Slrrfonien® 2 — Rasourro*çáo de MaNer {soprano l^tMeeo Batt«e contrato MaureenForreste' Coros o Orquestra de St lou<v sotj a regência do t eonard $letk»n— 80 48)

• Os programas publicados no Divirta-se es-
tão sujeitos a freqüentes mudanças de ultima
hora, que são de responsabilidade dos divulga-
dores. E aconselhável confirmar os horários
por telefone.
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Musical Variado

19:00H

VÍDEO-CLIP

Musical Variado
C/ELÁDIO SAND0VAL

20:57H

INFORME ECONÔMICO
Jornalístico

C/NELSON PRI0RI
21:00H
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ASTRONOMIA

0 ASTRÔNOMO
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DE C0RTÁZAR

DEPOIS 

de uma Visita a Jaipur. Dclhi o e^rnor
ar^eriiino Júlio Çortisar escreveu a Prosa do obv rvalório. Este ensaio, voltado para as questões queangustiam o homem aluai, foi inspirado na visita ti,,rfez aos observatórios construídos por iai Smgh 11. no séculoXVIII, na índia. Apesar de o livro de Cortázar ser muim

conhecido e apreciado, poucos entretanto conhecem uma desen-
çâo astronômica desses observatórios e muito menos quem foiesse notável marajá que viveu preocupado em construir observatórios.

Tudo começou em IMW, quando Jai Singh (16Ã6-174 >). um
jovem príncif>c de 13 anos da dinastia dos Rajput e dti ci«i dosKachana, assumiu o reinado de Amber, antiga capital de Rajas-than. Seu pai. Víshum Singh, Marajá de Amber, teria sido.segundo a tradição, descendente direto de Rama celebre persona
gem do Kamavana. poema épico hindu redigido em sânscrilo noséculo V, com base em textos no século anterior

Não foi preciso muito tempo para que o seu excepcionaltalento começasse a ultrapassar as fronteiras de seu próprio reino.Lm reconhecimento às suas qualidades geniais, o Imperador
Aurang7ib (1618-1707), que na época reinava na índia, resolveu
cognominá-lo de Sawav, vocábulo que significa prodigioso As-sim, o jovem príncipe passou para a história como Saway JaiSingh II. Marajá de Jaipur

Com a idade de 19 anos estudou os trabalhos hindus de
arquitetura, de Shilpa Shastras. decidindo mais tarde traçar os
planos de uma cidade dos seus sonhos Na realidade, em
novembro de 1727. construiu a cidade de Jaipur para substituir
Amber Jai Singh estudou quase todas as artes e as ciências, em
particular, matemática e astronomia. Seu professor de estudos
astronômicos, Pandit Jagannath, brámane do povo Maratha,além de orientá-lo em suas pesquisas, dirigiu, mais tarde a
construção dos observatórios que ficaram conhecidos como"Jantar Mantars", corruptelas das palavras sânscritas Yantra
Mamar que significa instrumento e fórmula. Sofreu enorme
influência do astrônomo turco Ulugh Beg (1394-1449) de quem
parece ter absorvido a idéia de que quanto maior o instrumento
mais precisos sào os seus resultados.

Na realidade, o Marajá Jai Singh além de excelente adminis-
trador. político e diplomata, foi também um notável general. Detato. teve que lutar contra as rebeliões que surgiram na Índia
Assim quando o Imperador Bahadur Shah (1700-1748) conliscou,
cm 17();. a cidade de Amber, Jai Singh reuniu o exército de
Rajput e reconquistou sua capital. Mais tarde, depois de dominarinúmeras rebeliões e formar coligações com imperadores vizi-
nhos, sua popularidade e poder atingiram tal proporção que o
próprio Bahadur Shah. com quem havia lutado antes, foi forçado
a se aliar a Jai Singh para combater as rebeliões surgidas em seu
território. Lm 1719, foi agraciado com o governo das provínciasde Agra e Malwa anteriormente sobre a administração de
Muhammad Shah (1700-17481. Imperador Moghul Dois anos
depois, em 1721, Jai Singh acabou com duas rebeliões e:n Thun,
região, administrativa de Muhammad Shah

0 reino de Jai Singh II, durou 44 anos Quando todo e^se
período o centenário político, militar, diplomático e científico da
índia foi dominado pela figura do Marajá de Jaipur

Duas foram as grandes ocupações desse espirito versátil a
primeira foi a arquitetura que aliada à segunda, a astronomia,
permitiu a Jai Singh simultaneamente construir a cidade de Jaipur
e ao lado do Palácio, o seu próprio observatório para o estudo das
estrelas. Antes de se dedicar a construção dos seus instrumentos
astronômicos, Jai Singh pesquisou nas obras clássicas a evolução
da astronomia na índia. Ao mesmo tempo, enviava sábios hindus
para estudarem as obras dos outros astrônomos na Arábia. Figito,
Grécia, Itália e Portugal, fazendo com que as traduzissem paraserem redigidas cm sánscnio.

Durante a sua administração, Jai Singh construiu cinco
observatórios. De 1 '18 a 1724, edifícou-se em Deihi o primeiroobservatório, com 10 instrumentos, cujo sucesso o estimulou a
construir, a partir de 1728, o seu maior observatóno em Jaipur,
onde se encontram instalados, ao lado do Palácio um total de 14
instnimentos No periodo de 1733 a 1734, foi iniciada a constai-
çáo de um observatório com 5 instrumentos na cidade de Ujjain.
Trés anos mais tarde, em 1737, em Varanasi (Benares) foiiniciada a construção de um quarto, que reuniu 6 instrumentos. O
último deles e o menor de todos, situado em Mathura. Como
quase tudo foi destruído em 1857 para a construção do Forte
Mathura. pouco sabemos sobre a data exata de sua construção.
Nenhuma pesquisa astronômica foram efetuadas nesses trés
últimos observatórios N'a realidade, eles não eslasam concluídos
quando Jai Singh faleceu em 1743.

Quase todos os aparelhos desses estabelecimentos de pes-
quisa astronômica foram imaginados por Jai Singh e construídos
em pedra durante a sua administração. Situados em extensas
áreas ao ar livre, possuem esses instrumentos, em geral, dimen-
soes gigantescas. Os mais notáveis instrumentos de Jaipur e
Delhi. Com exclusão desses dois últimos, quase todos se encon-
tram parcialmente demolidos ou destruídos, mm as suas insen-
çóes, marcos e divisões quase completamente apagados

Além de ter construído esses observatórios, Jai Sinch
traduziu os catálogos estelar de l'lugh Beg e corrigiu as tabelas
astronômicas de Phillipc de Ia Hare (lb40-1718) Ao tomar
conhecimento do avanço da astronomia na Europa, convidou
vários astrônomos a visitá-lo e os enviou para estudar na Europa.
L m deles foi o Padre Manuel Figueiredo, jesuíta português, quevoltou com textos de astronomia e uma nova descoberta — o
telescópio. Este foi talvez o primeiro telescópio a entrar na índia
Impressionado com os observatórios de Jai Singh II. o rei de
Portugal enviou o astrônomo português Xavier da Silva O
telescópio alcançou Singh nos últimos estágios de sua v:da.
quando confirmou algumas descobertas de Gahleu, tais como os
quatro satélites de Júpiter, as manchas solares, e estabeleceu o
fato de que a Lua. Vénus e os planetas refletiam a luz do Sol.
Acreditava que as estrelas não eram fixas e se desfocavam com
diferentes velocidades, e que os planetas descreviam órbitas ao
redor do Sol. Tais observações ópticas devem ser atribuídas a
influência dos jesuítas europeus que estiveram na índia. Sua
principal obra, Zij Muhammad Shahi. contém um catálogo de
estrelas que parece ter sido compilado do Ulugh Beg.

Sena conveniente lembrar que, antes de Jai Singh II. náo
existiram na índia observatónos astronômicos, se bem que ;áhouvesse uma tradição do estudo dos astros

AO 

construir esses enormes instrumentos, Jai Singh 11.
procurou restaurar a Astronomia Hindu que pareceter atingindo um notável desenvolvimento, há quatromil anos. De fato, nos Nakshatras. mencionados noRift \ «ia, assim como as poesias védicas, existem algumas noções

e conhecimentos astronômicos de valor inestimável O sistema
astronômico dos Nakshatras parece onundo dos chineses S'o
entanto, o grande desenvolv imento da Astronomia da índia surgecom a introdução, entre os Hindus, dos manuscritos gregos e,mais tarde, com os árabes que iniciando-os nas matemáticas osconduziram ás primeiras especulações metafísicas

Em Djiotisha, ou calendário vedico. livro sagrado do brama-
cismo que se acredna ter sido redigido no século IV da nosva era,encontram-se noções relativamente modernas intitulada!" de Si-dhànta Dois séculos depois surge o Brehat Sanhiu. um Ahmelhores tratado de astronomia elaborado na Índia. Aliás,convém notar, que na antiga civilização hindu, o privilégio deelaborar um almanaque ou Pantchangan era reservado aosbrámanes purohitas que oficiavam as cerimônias púbica»Entre os mais celebres astrônomos da antiga Índia, poder-ve ia citar \ ahara Mihira, autor de Suria Sindhãnta Ale -' de tertido a intuição de que existia uma lei de gravitação. antes deNe*ton. já atribuía a Terra a forma esfeno explicando avinabilidade dos dias. as fa»es da lua. <>v eclipses e outrosfenômenos astronômicos

RONALDO ROGÉRIO DE FREITAS MOURÀO
Astrt JbSJKvaiOno Nac»:
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A TV Studios apresenta
partir dc hoje, no hon

das 18hl5min, a novi.„
Chispita jí",

'/."V
• • • t V,
• • • • • • \ /y» • ••••••(•••••••\ * \*WV.W.Y ......

M!|>am Hopkirts Eowa<d G. Robmson o J<*lMcC.-ea Prato • Branco (97 minuto»!Em 1849, em San Francisco, o dono deum clube noturno IRobinson) transformauma jovem consta (Hopkins) por quem seapaixona, em estrela Mas seu amor náo éreiribuído, pois ola ama outro homom(McCrea).
DUAS SEMANAS DE PRAZERTV Bandmrantes — 0h30rnm(Moliday Inn) — Produção americana de 194?.

cMrigidà. por Mâlk Sãodnch Elenco B.ng Oojbv Frad AçiBTe Matinê Reynolds. VirgíniaDate. Wane' Abel. Louise Beavers Pr»to •branco
Homem empreendedor, cantor (Crosby)resolve aproveitar sua fazenda em Connecticut para transformá-la num hotel «gradível paro hóspedes de fim de semana. Oscarde melhor cançèo (White Christlmasl

ROBERTO MACHADO JR.

MANHÃ

• • • •

OS FILMES DE
HOJE NA TV

CONDE 

Drácula, o vampiro, é
uma impressionante entidade
que vtvç à noite e se alimenta
de sangue humano. Nasceu

de uma mistura de história e mitologia da
Transilvânia, uma província da Romênia
que realmente custe, tal como o sinistro
nobre também existiu há 4(10 anos. Co-
nhécido por sua crueldade, o conde Vlad
IV de Valachie (1430-1477) notabilizou-
se como Drácula por seu status de Cas a-
leiro da Ordem do Dragão, estabelecida
no país em MIS, para defesa da cristan-
dade. Bram Stoker, um inglês vitoriano,
criou um fantástico romance gótico sobre
a figura publicada pela primeita vez em
1897. Em 1922, surgiu dentro do cinema
expressionista alemão o primeiro filme de
vampiro, uma versão pirata de Friédrích
Murnau chamada Nosferato. Produção
muito próxima ao enredo do livro Bela
Lugosi, ator húngaro, foi o Drácula nü-
mero um do cinema americano cm 193) e
tanto se identificou com o carisma dc seu
personagem que morreu louco em 1956.
Outros vampiros o sucederam, como Lon
( haney Jr (1943), Jon Carradine (1944)e Klaus Kinsk (1979). Mas, o mais popu-lar dc todos os vampiros do cinema foi
sem dúvida Christofer Lcc, que apareceu
no primeiro filme do gênero em 1958. ao
lado dc Peter Cushing e, juntos, estrela-
ram mais de 40 filmes de horror.

O Discípulo de Drácula (TV Stúdios,
0 hora) com a dupla Cushmg'Lce. trans-
planta o vamptro para a Londres e aban-
dona a indefectível atmosfera transilvá-
niana para desenvolver a trama numa era
pop rock dos anos 70 mal aproveitada
pelos produtores da Hammer Filmes,
especialista no gênero. No cinema cha-
mou se Drácula no Mundo da Minissaia.

A PRAIA DE ZUMATV Globo — 14h20min
(Zuma Beath) — Produção americana de1978, dirigida por Lee H Katzm. Elenco Su-zanno Sommofs. Steven Keats. KimbeilyBeci, Porry Lang. Mark Wheeier P J SolesMicheel Biôhn Colorido

Frustruda com o fracaso de seu» discosno hft-porftde. depois do grande sucessoalcançado pelo primeiro, quo a tornara umnome conhecido, cantora (Sommers) deci-de passar um dia na praia e lô conhece um
H'upo de pessoas cujas idéias influenciarãosuas futures decisões. Feito para a TV

O SABRE PARTIDOTV Barxieitantes — ?lh15mln(Broken Sabre) — Produção americana de1964, dinyida por Bernard McEveety. ElencoChuck Connors. John Carradine. Kamaia Devi,MacDonaid Carey. César Romero. PatnckWayne, Rocholle Hudson. Wendell Corey Co-to rido
Durante batalha com os comanches. em1870, capitôo (Connors) cai inconsciente oao acordar descobre que é o único sobrovi-venie. As autoridades militares, néo acredi-tando em sua inocência, o submetem acorto marcial e o desmobili?am do Exercito.

O DISCÍPULO DE DRACULA
TV Studios — O hora(Drácula A.D 1972) — Produção britânica de1972. dirigida por Alan Gibson Elenco PeterCushing. Chnsiopher Lee. Stephanie Bea-cham, Michael Coles, Christopher Neame. Wil-liam Elis Colorido (95 mm)

Em pleno sóculo XX, Drácula reapareceem Londres entre os adolescemes de Chel-soa. a quem procura seduzir com suaspróticas da magia negra

6:30 I 41 TELECURSO 2o GRAU
6:45 ( 41 TELECURSO 1» GRAU
6:58 ( 41 MOMENTO OLÍMPICO
7:00 ( 4) BOM-DIA BRASIL
7:30 t 41 BOM-DIA RIO

( 7) PRIMEIRA EDIÇÃO
8:00 | 41 BALÃO MÁGICO

( 71 TV TUTTI-FRUTTI
8:45 I 7) BRAÇO DE FERRO
9 00 ( ?| GINÁSTICA

( 9! IGREJA DA GRAÇA
111) A TURMA DO TOM E JERRY

9:20 (III TORO E PANCHO
9:30 ( 2) OLHO MÁGICO

( 7) DESPERTAR DA FÉ
( 9> TELESCOLA
(11) COBRINHA AZUL

9:40 (111 INSPETOR

9 45
9:50
10:00

10 10
10:15
10 20
10:30

10 35

11 00

11:30

11:55

( 2) patati-patatA
Cl» A TURMA DO PICAPAU
I 21 CURUMIM

7) ELA
( 91 A FlímCEIRA
II D PERNALONGA
( 2) DANIEL AZULAY
(111 PAPALEGUAS
( 91 SHOW DA IUCY
(11) POPEYE
( 2) AS AVENTURAS DO TIO MA-NECO
( 2) OS MAIS BELOS DESENHOS
( 9) SAWAMU, O DEMOLIDOR
(11) CLUBE DO MICKEY
( 2) TEMPO DE ATUALIZAÇÃO
I 91 AVENTURA AOS 4 VENTOS
(11) TOM E JERRY
( 7) BOA VONTADE

TARDE
12:00 ( 2) TELECURSO 1« GRAU

( 4) SlTIO DO PICA PAU-AMARELO— Era uma vei a Bala Adorma-
cida (reprise)

( 6) RUMO A OLIMPÍADA
( 7) AMOR
( 9) DANIEL BOONE
(11) SORTEIO DO MEIO-DIA

12 05 I 6) PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
12:15 I 2) TELECURSO 2o GRAU
12:30 i 2) DOCUMENTÁRIOS

( 4) GLOBO ESPORTE
111) PICA PAU

12 45 i 41 RJ TV
( 7) ESPORTE TOTAL

13:00 ( 4) HOJE
( 6) CIRCO ALEGRE
I 7) TV CRIANÇA
I 9) A MODA DA CASA
1111 DESPREZO

13:15 ( 9) COZINHANDO COM ARTE
13:30 ( 2) NOSSA TERRA NOSSA GENTE

( 4) VALE A PENA VER DE NOVO —Água Viva
( 9) SHOW DA LUCY

13 45 ( 2) PATATI-PATATA
14 00 ( 2) patati-patatA

( 9) A FEfTICEIRA
(11) CONFLITO
( 2) CONHECIMENTOS GERAIS

14.20 ( 4)

14 30 i 2)
( 9)
(11)

15 00 ( 6)
< 91
(11)

15:30 i 21
( 9)

16 00 i 2)

16 20 ( 4)

16 30 ( 2)
( 9)

16:45 ( 2)
17 00 ( 2)

( 6)
( 9)

17:20 ( 2) PLIM PLIM E A JANELA DAFANTASIA
( 4! CASO VERDADE - Sol-dari»dado

17 25 ( 2) BAZAR TEM TUDO
17:30 ( 9) CLUE CLUB
17:35 (lt) SESSÃO SORTEIO DA TARDI
17 40 ( 21 AS AVENTURAS DO TIO MANECO
17 50 ( 4) VOLTEI PRA VOCÊ

FESTIVAL DE FÉRIAS - A Praiad« Zuma
FAIXA DE SERVIÇO
SALTY
ACORRENTADA
MANCHETE SHOPPING SHOW
JOE, O FUGITIVO
SESSÃO DESENHO DO BOZO
TEMPO DE ATUALIZAÇÃO
SE MEU BUGGY FALASSE
SlTIO DO PICA PAU-AMARELO— Robson Cruso^
SESSÃO AVENTURA _ O Ho-mem de Seis Milhões de Dôiare»
OLHO MÁGICO
YOGGY E O MINI POLEGAR
CURUMIM
DANIEL AZULAY
CLUBE DA CRIANÇA
HERO HIGH

DUAS ALMAS SE ENCONTRAM
TV Globo — 0h30min(Borbary Coost) — Produção americana de1935, dirigida por Howard Hawks Elenco

NOITE
18 00 ( 21 OS MAIS BELOS DESENHOS

( 9' CANDY CANDY
18:15 (111 CHISPITA
18:30 | 9i NOVA ONDA
18:35 ( 2) BAZAR TEM TUDO
18:50 ( 4i TRANSAS E CARETAS
19.00 ( 2! CIÊNCIA EM CASA

( 6i FM TV
( 7i CASAL 80
( 9) VlDEO-CLIP
(111 VIDA ROUBADA

19:15 ( 2) TELECURSO T GRAU
( 7' JORNAL DO RIO

19:30 i 2) TELECURSO 1» GRAU
( 6l MANCHETE PANORAMA
( 7) JORNAL BANDEIRANTES

19:45 i 2! ESPORTE HOJE
( 4i RJ TV
II ll CHISPITA

19:50 l 6) RUMO A OLIMPÍADA
19:55 I 4 JORNAL NACIONAL

( 61 MANCHETE ESPORTIVA
20:00 < 2) MUNDO INDOMADO

I 7) BRASIL OLÍMPICO
( 9! CHIPS

20:05 ( 7) MOMENTO DO ESPORTE
20:15 ( 6) JORNAL DA MANCHETE

( 7) BOA-NOITE, AMIGUINHOS
20:20 i 7) CASA DE IRENE
20.25 ( 4) MOMENTO OLÍMPICO
20:27 l 4) CHAMPAGNE
20:30 ( 2) DOCUMENTÁRIO

( 91 SALTY
(11) VIDA ROUBADA

20 57 ( 9/ INFORME ECONÔMICO
21:00 ( 2) CAMINHOS DA ARTE

( 91 OSCAR
21 15 ( 7) SEGUNDA SEM LEI ESPECIAL— O Sabre Partido
21:20 ( 4) CARGA DUPLA

( 6) ACREDITE SE QUISER
<111 A MULHER Ê UM SHOW

22 00 ( 2) 1984 — EDtÇAO NACIONAL
22:15 t 4) LAMPtÀO E MARIA BONrTA
22 20 ( 6| SHOW DO GRANDE TROFÉUMANCHETE
23 00 ( 2 MAESTRO

( 4) JORNAL DA GLOBO
( 9) OS PODERES DA MENTE

23:15 ( 7/ JORNAL DA NOITE
23:20 ! 4) RJ TV

( 6) RUMO A OLIMPÍADA
23 25 ( 6! JORNAL DA MANCHETE _ 2*EDtÇAO
23 30 ( 4 MOMENTO OLÍMPICO

( 7) CANAL LIVRE
1111 NOT1CENTRO

23 32 ( 4, CHUMBO GROSSO
00:00 ( 2 CONVERSA DE FIM DE NOITE

( 9 RECORD EM NOTÍCIAS
(11) SESSÃO DA MEIA-NOITE — ODiscípulo de Drácula

00 30 I 4) SESSÃO CORUJA _ Duas Almas se Encontram
( 7) VIOEOCLUB — Duas Semanetde Prazer

OS FILMES DA SEMANA NA TV
amanhã

Um 007 com muita ação, aproveitan-
do a époça do lançamento do novo 007
Never Sa.v Never Again. Chantagem Alô-
mica é a melhor recomendação desta
noite.

14:20 — canal 4 — O Rei do Laço(Pardners) com Jerry Levws
23:20 — canal 7 — Implacáveis Até

no Inferno (Thrtt the Hard Way) com
Jirn Brow

23:32 — canal 4 — 007 Contra Chan-
tagem Atômica (Thunderballl com Sean
Connerv

00:00 — canal II — Num Crescendo
de Violência (Crescendo) com Stephanie
Powers

QUARTA

Butley, filme inédito, conta a história
de um homem que tem a si mesmo como
maior inimigo, é o que há de interessante
nesta noite.

14.20 — canal 4 — Legião do Deserto
(Desrrt Leglon) com Alan Ladd

23:30 — canal 7 — Butiey (Hutiry)
com Alan Bates

23:42 — canal 4 — Shaolin Contra os
Filhos do Sol (New Fist of Fury) com
Kacky Chan

00:00 — canal 11 — Trog, O Monstro
da Caverna (Irogl com Joan Crawford

quinta

Comédia aparentemente Shampoo é
uma dessas perfumadas produções da
indústria americana, feitas para concorre-
rem ao Oscar e nada acrescentar á filmo-
grafia de seus principais intérpretes. Oiilme e tolo como confissões em um saláo
de belc/.i Mero entretenimento

14 ,'n — canal 4 — Carroussel de
Enofóet (Roustabouti com Elvis Prcsk*\

21:15 — canal 7 — Visões de Slierlock
Holmes (The Seven Per Cem Solutlon)
com Alan Arkin

21:20 — canal 6 — A Noite dos
Pistoleiros (Rough Nijjht In Jericho) com
Dean Martin

23:30 — canal 7 — Shampoo (Sham-
poo) com Warren Beatv

23:32 — canal 4 — Vampiro (Vampl-
re) com Richard Lynch

00:00 — canal II — Céu de Agonia
(The Crowed Sky) com Dana Andrews
SEXTA

Em Os Pecados de Todos Nós o
quarteto principal tem mentes doentias e
personalidades deformadas por neurón-
cas relações com o sexo Marlon Brandoe Llizabeth Iaylor disputam as atenções
de um jovem soldado que cavalga nu por
planícies italianas.

14:20 canal 4 — Deixe Ontem paraIrás (Ua>e Vesterdas Behind) com Car-ne Fisher
2Li0 canal 6 — Tensão na Linha

(Hot Une) com Lvnda Carter
23:30 canal 7 — A Câmara doI error (La Câmara de Terror) com BonsKarloff
23.32 canal 4 — Gentil Tirano

(Hilh l he Kid) com Robert Taylor
00:00 — canal 11 — Duelo de Bra»os

(A 'iunfighu com Kirk Douglas
01 30 — canal 4 — Os Pecados deIodos Nos (Kefleetion ln A Golden Eyeicom Marlon Brando

sábado
Com roteiro de Robert Bolt. autor dc

O Homem que Náo Vendeu Sua Alma, Os
Amantes de Lady ('aroline é mero veiculo
para Sara Miles demonstrar sua scrsatili-
dade Mas. ha do ^ bons desempenhos de
Ralph Richardson e Laurence Olivier.

14.00 — Rota Gloriosa (Rock Island
lrail) com Forrest Tucker

21:00 — Licença para Matar (Kl Clan
de los Imorales) com Helmut Berger

21:20 — canal 6 — Lm Viúvo Trapa-
iháo (House Calls) com Walter Matthau

21:25 — canal 4 — () Conde de Monte
C risto (The Count of Monte Cristo) com
Richard Chamberlain

23:00 — canal 7 — Os Amantes de
Lady Caroline (Lady Caroline Lamb)
com Sara Miles

23:20 — canal 6 — Dixie Dinamite
(Dixie Dinamite) com Warren Oates— canal 4 — Filhos do Divórcio
(Children of Divorce) com Billy Dee Wil-
liams

01:00 canal 7 — Mundos em Guer-ra (Ichu Dai Sanson) com Ryo Ikebe
01:25 — canal 4 — Marcados pelaVingança (The Revengens) com Wllliam

Holden
DOMINGO

Um Chaplm belíssimo e uma produ-
çáo baseada em lisro de Agatha Christie,
l.uies da Ribalta e Morte Sobre o Nilo!
são duas boas opções. Como Roubar L m
Milhão de Dólares, do veterano diretor de
dramas William Wyler é uma comédia
fora do gênero que marcaram suas obras.
Assistivel, mas decepcionante.

16:00 — canal 4 — Luzes da Ribalta
(Limelight) com Charles Chaplin

19:(X) — canal 6 — Os Harlem Globe-
trotters na Ilha Birutas (The Harlem
Globetrotters on Gllligans Island) com
Bob Denver

23:15 — canal 4 — Morte Sobre o
Nilo (Death On The Nile) com Peter
Ustinov

00:00 — canal 7 — Sangue t Neve
(The White Towerl com Glenn Ford

01:15 — canal 4 — Como Roubar l'm
Milhão de Dólares (How lo Steal a MiUion
and Live Happlly Ever After) exim Peter
0'Toole

ROBERTO MACHADO JR.
A programação e os horários sáo da responsabilidade das emissoras

A SEMANA

tSy*7'r fOTpflK 11F—J 9^2

Xangai (£), GeralTHnlio Azevedo, VituI Farias e Elomar fazem de
quinta-feira a domingo o espetáculo Cantoria na Sula Cecília Meireles

MUSICA

primeiras

VOZES DO ANO
T\ OIS recitais de canto marcam o

início ainda lento da música "pós-
carnavalesca Hoje, ás 18h30min, no
Teatro Glauce Rixha. Ruth Staerke c
Lúcia Dittert cantam Mozart, Ürahms c
Massenet, dentro da programação das"Segundas Líricas" da SAL.B Amanhã,
ãs 20 horas, na Universidade Federal
Fluminense (rua Miguel Fnas 9. Icarai,
Niterói), apresentação dc duas artistas
italianas — a soprano Eugenia Cardano ea meio-soprano Vittona Dallá Riva —
que cantam, sob o patrocínio do Instituto
Italiano de Cultura, peças de Pcrgolesi,
Verdi, Puccini, Respighi, Bellini, Mas-
cagni e outros, tendo ao piano Larrv
Fountain

O programa do concerto informa queLugema Cardano estudou com Gina Tol-
ler e Giuliana Sifonia. e já se apresentou
no Castelo de SanCAngelo — cenário do
drama final da Tosca De Vittona Dalla
Riva, ficamos sal^cndo que estudou em
Veneza e aperfeiçoou-se em Florença:
que jã cantou na Sala Brahms de Viena,
no Mozarteum dc Sal/burgo, e no Vatica-
no, tendo apresentações marcadas pjtraLondies, Bruxelas. Wroclaw e Sal/burgo-- que o programa, A moda portuguesa,chama de Saltsburgu

Segunda-feira prõsima, a UFF. queesu levando muito a sírio a sua têmpora-
da de concerta, reabre o Projeto Migno-
ne, com a estréia de 12 valsas inéditas
para piano do mesmo Mignone, em inter-
pretaçáo de Maria Jovrfma e acompanha-
das de comentãnos do compositor.

LUIZ PAULO HORTA

TEATRO

SHOW

A FESTA

CONTINUA

í" ARNAVAL encerrado, os sho»s
voltam a toda, sendo cjue a princi-

pai estréia é a da cantora Alcione, ama-nhá no Asa Branca, onde ficará até maio,depois de passar mais de 10 anos sem
cantar na noite, que a mu iniciar acarreira Fora essa estréia de temporada,
são muitos os espetáculos de uma noite
ou de curta duração, caso das apresenta-
ções de Leo Gandelman e grupo noStudio Mistura Fina, somente hoje c
amanhã, seguido de quarta a domingo da
continuação da temporada de Márcio
Montarroyos e seu conjunto. No O Viro
da Ipiranga a musica instrumental comi-
nua em pauta, representada, somente
hoje, por Dirceu Leite e o Regional
( horo Só, alem do clannetista Pedro
Silveira Neto, O Netinho.

N'a terça-feira, as atenções estão con-
centradas no Barbas, com a continuação
das apresentações dc Déo Rian e do
conjunto Noites Cariocas, fazendo a Ter-
ça-Feira dc Chorinho. programa da
maior qualidade. lambém somente ama-
nhá e quarta-feira o ótimo grupo João
Penca c Seus Miquinhos Amestrados rea-
li/a duas únicas apresentações no Bar Lettt Be. apresentando um repertório todo
especial.

A quarta-feira traz uma única estréia:
a do conjunto 14 Bis. tendo como convi-
dado especial o Joe Eutanâsia, apresen-

tando-sc até sábado no Circo Voador,
que conta agora com uma sala de vídeo
projetando filmes dos Beatles. Boa pedi-da também. Também somente alé d<vmingo, o lamba Trio de Luizinho Eça,Hélcio Milito e Bebeto prossegue comsuas exibições no People, cm programainstrumental da maior qualidade.A quinta-feira tamMm traz dois óti-

mos programas: o primeiro mostrará to-
do o talento do cantor-compositor Marti-
nho da Vila, no Festiva! dc Vcrào do
Horse s Neck, no Rio Palace Hotel, sem-
pre de quinta a domingo, durante todo
este mês. A outra atração dessa noite
reúne, na Sala Cecília Meireles, até do-
mingo, os cantadores Elomar, Geraldi-
nho Azevedo, Vital Farias e Xangai, no
espetáculo chamado, muito acertada-
mente. Cantoria, marcando o lançamen-
to do LP do mesmo nome, mais uma
produção Kuarup

De quinta a sábado será a vez do
Conjunto Sonar ocupar o palco do Bar-
bas, mostrando as composições do trio
formado por Ftóvio Pantoja (piano evoz), Ricardo Feijão (baixo), e Joca
(guitarra). E no Clube do Samba, somen*
te no sábado, o cantor-compositor Mo
raes Moreira animara a festa com o show
Pintando o 8. E o domingo também é
festeiro, já que, no Circo Voador, além
do baile animado pela Orquestra Tabaja-
ra, s,)b o comando do maestro Severino
Araújo, o clarinetista e saxofonista Mau-
ro Senise também estara presente, acom-
panhado ainda do muito bom conjunto
Nó em 1'ingo D Agua. (Diana Aragáo).

SUICÍDIO

E AMOR

SÁO 
duas as estréias teatrais desta

semana. Na sexta-feira inicia tem-
porada no Teatro Glória, Boa Noite,
Máe. de Marsha Normam. com tradução
dc Millor Fernandes, cenários da grasa-dora Maria Bononii e direção de Ademar
Guerra, O texto recebeu o Prêmio Pulit-
zer de 1983 e trata de forma realista da
confrontação entre Jessie Cates (AracyBalabanian) e sua máe Thelma (NicètteBruno). Jessie comunica a Thelma queestá prestes a se matar e deseja antes
organizar a vida' da máe para depois de
sua morte. As pequenas trivialidades do
cotidiano se misturam com a terrivel
decisão dc Jessie se sucidar A ficha
técnica se completa com Madeleine Saa-
de que é responsável pelos figurinos.

A partir de amanhã : todas as terças
e quartas-feiras até o u,a 25 de abril, o
Teatro Cacilda Bccker apresenta Humor
D'Amor, teatralizaçáo de trechos do livro
A leus Pés, de Ana C, com roteiro de
Marcus Veras e Ticiana Studart. Segundo
0 grupo, a montagem"nasceu da comu-
nhão de idéias entre músicos e atores,
encontro da cena com a música, encontro
do instrumento com o ator, a voz cantan-
do e falando de nossas emoções numavisáo apurada e critica da sida na cidade,
com seus dramas delirantes em cada
esquina, em cada colméia-concreto-
terror." Participam do espetáculo Marcus
Veras, responsável pela música, violão evoz, Nanho Paes, música, violão, guitarrae voz. Doca Machado, músicas, Ticiana
Siudart. texto e voz, Ignez Perdigão, voz,
Eduardo Vasconcelos, contrabaixo e voz,
Henri Pagnocelli, diretor e Caique Bot-
kay, supervisão musical.

O Instituto Cultural Brasil-
Alemanha Instituto Goethe lança a pro-
gramaçáo Tendências Atuais do Teatro
de Língua Alemã com apresentação de
ciclo de filmes O Teatro e o Cinema quetem início quarta-feira na Cinemateca do
MAM, sempre às 20h30min, com os
seguintes filmes baseados em textos tea-
trais previstos para esta semana (Woy-zeck. Antes do Amanhecer, O Pato Selva-
gem e Maria Madalena)

Hoje. às 2üh, no Teatro Calouste
Gulbenkian. na Rua Benedito llipólito,
125. apresentação do poeta Ronaldo Ma-cedo e participação de Lobato Acarahyba
que lançam "proposta de resgate da pro-duçáo poética dos anos ?0W " E A Unidos Mnte Anos. de Paulo César Couti-
nho, volta hoje ao cartaz, agora no Tea-

, tro Ipanema, ocupando o horário notur-
no às segundas e terças, enquanto Caixade Sombras faz trés apresentações —
sexta, sábado e domingo — no Teatro da
UFF, em Niterói.

O ator peruano Tom Vasquez faráapresentação única, na quarta feira, noTeatro da CEU como o monólogo El1 errer Grito, com o qual esta dando solta
ao mundo.

TELEVISÃO

VOLTA À

ROTINA
/k ( ABOU o carnaval e a programa-

Çáo das emissoras de televisão sol-
Ia á mais completa rotina. A semana é
corriqueira, sem maiores atrações espe-
ciais. Hoje, às 2lhl5min. a TV Manchete
estreia o segmento nacional do programaAcredite Se Quiser, uma de suas melhores
audiências no horário nobre Apresenta-
do por Walter Forster, com 10 minutos
de duração, o bloco mostra curiosidades
da terra e gente brasileiras.

Mais tarde, às 22h20mm, a emissora
coloca no ar sua última etapa do projetocarnaval. É o Sho« do Troféu Manchete,
que premiará os que mais se destacaram
durante a folia de Momo. Na T^v Bundet-
rantes, às 23h30min, Canal Livre reúne
cinco empresários para debater a suces-
sáo presidencial. Os convidados são An-
tõmo Ermírio de Moraes, Guilherme
Afif, Joáo Carlos Paes Mendonça. Luís
Carlos Bresser Pereira e o ex-Mimstro
Eliseu Resende.

Na quarta-feira, mais um Conexão
Internacional Desta vez o entrevistado
de Roberto d'Ávila é 0 Primeiro-Ministro

Tânia
Alves 6
uma
"viúva da
seca" em
Órfãos da
Terra,
sexta-feira
na Globo

espanhol, Felipe Gonzalez. O programavai ao ar às 22h20min. na TV' Manchete.
A TVE reapresenta. na quinta-feira, às
21 horas, Graciliano Ramos Especial,
produzido para comemorar os 30 anos de
morte do autor, em março do ano passa-
do. Dirigido por Gilberto Trindade, o
especial tem o ator e diretor teatral
Aderbal Júnior no papel principal.

A TV Globo reservou para a noite de
sexta-feira uma boa programação É Or-
fãos da Ferra, escrito por Agutnaldo
Silva e dirigido por Paulo Afonso Grisol-
li. A história retrata a dura sida do
nordestino sofrido que tenta sobreviver à
seca A principal personagem é Do Car-
mo, uma autêntica "viúva da seca", inter-
pretada por Tânia Alves As 23hl0min,
na TV Manchete, Debate apresenta uma
entrevista com Tancredo Neves. Os con-
vidados de Arnaldo Niskier são os jorna-listas Wilson Figueiredo, Murilo Mello
Filho e o presidente do Instituto Pedroso
Horta, Eurico Figueiredo.

Um especial musical e a atração da
TV Bandeirantes na noite de sábado O
programa, às 20 horas, traz a cantora
Nara Leáo com um rico repertório de 22
músicas. E no domingo, às 22h45min, a
TV Manchete conversa com o presiden-ciávei Aureliano Chaves em Diálogo

MÍRIAM IAGE

MACKSEN LUIZ

CINEMA

ESTRÉIA

SOLITÁRIA
A produçáo italiana Advertência

(L"Awertimento) é a üntea estréia
da semana. Com direção do veterano
diretor italiano Damiano Damiani, queestreou com O Batom, em 1%0, depois
de longa carreira como rvjteinsta. e, entre
vários outros, assinou bangues-bangues e
o polêmico Confissões de 1ra Comissário
de Policia ao Procurador da República.
Advertência tem como ator principal Giu
liano Gemma, astro de «wtern-spagheu
e ainda Martin Babam e Laura Trotter
A trama gira em tomo da barreü i sutil
entre criminosos comum e dos altos esea-
lões do governo e da polícia V mvesti-

gações sobre vários crimes ligando a
delinqüência internacional e os grandesbancos discutem* o Poder, e a barreira
que estabelece para se defender dos ma-
les de que é acusado

Ainda como novidades da semana, o
início do Ciclo "As principais tendências
do teatro alemão na atualidade", queexibe de quarta a domingo, na Cinematc-
ca do MAM, às 20h30mfó os seguintes
filmes Woyreck, inspirado na peça oe
Georg Búchner, direção de Rudolf Soei-
te (sem iegendas). Woywck, direção deWcrner Herzog. Antes do Amanhecer,
drama em uma família de novos rtcos,
asm dir óo de Osua.J Dopke; O Pato
Sd ager baseado na peça de Ibscii^lÜNn
direção i)c H V> Geisersdorfer, e. no
domingo, Maria Magdalena. direção de
I tanz Xavc: Kroetz O ciclo continua na
próxima sctsttJ». (SI sAN \ SCHILD)
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"ROCK"

DA ERA

DO VÍDEO

a gravação não é menos provocativa:
Tubarões Voadores.
Constelação de parceiros
Como garante o título, o Lp Essas Parce-
rias. em fase final de gravação, junta o
astro do disco, Francis Hime, a seus
ídolos musicais. Gal Costa, por exemplo,
entoa com ele Dueto, que ele escreveu
com o letrista José Carlos Capinam. A
atmosfera do encontro é de um romance
tórrido. "Pára. madrugada, vé se atrasa
este amanhã. Vem me tomar, abraçar.
Brilha sobre nós, estrela Dalva. Arde,
labareda, eternamente a me queimar. No
brilho dos teus olhos já começa a cia-
rear".

Em outra faixa. Parceiros, escrita em
dupla por Francis e Milton Nascimento,
além do próprio Milton, quem canta com
Francis é seu velho parceiro Chico Buar-
que. A letra diz tudo: "E cruzamos
nossos companheiros / de letra de som e
de crença / retrato, pincel e de dança dc
tudo que a arte criou".

Tina remodelada pelo rock
A antiga soul-sex-simbol Tina Turner,
que formava dupla com seu mando lke
em números como River Deep Mountaln
Hlgh, volta a fazer sucesso depois de
cinco anos longe dos estúdios de grava-
çáo. A música é um antigo clássico de
outro mito do soul, Al Green. redimen-
skinado para o atual estágio da eletrônica
sonora. Tina atribui sua volta ao sucesso
aos duetos rock que andou fazendo com
Mick Jagger na tournée dos Stones em 81
e, num recente programa de TV \ia
satélite, com o também veterano Rod
Stewan

Bizarria
O nome é no mínimo estranho: John
Cougaf Melkncamp lambém o título do

disco não é lá dos menos bizarros: UH
HUH. E no entanto, esse coquetel de
maluquices bem orquestradas já vendeu 1
milhão de cópias só nos EUA. As músi-
cas Piiik Houses e Crumblin' Down tira-
das do LP, escalam o hit-parade da
Rillboard com avidez. Resultado: mais
uma estrela pop candidata ao efêmero.

Desagravo ao rádio
Outra excentricidade calculada é a nova
música de sucesso do grupo Oueen, que
atende pelo titulo de Radio Ga Ga. Já é a
segunda colocada na parada inglesa e
homenageia o veiculo rádio com a assina-
tura do baterista Roger Taylor A idéia
neste caso é homenagear a mídia nos
EUA destronada pela MTV como lança-
dora de sucessos musicais. Promete a
letra: "Fique por aqui porque poderemos
sentir sua falta' quando nos cansar-mos
de todo esse visual".

ROBÔ BEM

PROGRAMADO
What a Feelln', com Irene Cara Produ-
çáo de Giorgio Moroder Gravado nos
estúdios Eletoc lady. Northern Music
RecordefS (Nova York, Sunset Sound.
Bill Schnee Stuclios. Oas<s e Carla R«jge
(Los Angeles). (Epic/CBS).

BASTOU 
o sucesso da faixa Flash-

dance, na trilha do filme do mesmo
nome. para que o tipo físico marcante de
Irene (.ara — morena estilo taitiana —
fo^se ressaltado num LP. com produção
do mago discothéoque Giorgio Moroder.

Não podia ser de outra maneira O
que nc escuta em qu.ive todas as 10 faixas
vi o disco é o batidão anestésico, aqui e ali

bordado com uma guitarra distorcida em
primeiro plano, um órgão aveludado
mais ao fundo, ou o tradicional dois-
tempos do pedal da bateria.

As letras conversam a respeito de
banalidades. Com o coração nas mãos,
arrumei minhas malas e deixei as lem-
branças com você. Ou ainda: quandoseus olhos encontraram os meus. foi
difícil saber o que estava tão profunda-
mente oculto atrás daquele sorriso.

Irene Cara tem uma voz boa, como a
de tantas cantoras na fila do coro. Tudo
parece automatizado em seu disco, inclu-
sive a rouquidão que pretexta emotivida-
de; uma rouquidão que Rav Charles
introduziu na música pop no final dos 50,
produzindo involuntariamente seguido-
res senados. Sem exagero, a cantora
deste What a Feelin. com exceção das
fotos camudas das capas, poderia ceder
seu posto a um robô bem programado.
Façanha por sinal possível a quem fez
funcionar apenas nos botòezinhos toda a
tnlha sonora do filme O Expresso da
Mela-Nolte. Ouvindo bem. existirá mes-
mo a insípida cantora de What a Feelln'?

"ROCKORDEL"

VIOLADO
Ednardo. IP do compositor, cantor e
violonista, também autor dos arraips de
base Direçôo da Produção Renato Cor-
rea Produção executiva Fernando
Acíour Orquestrações e regência Josô
Américo Serrâo Bastos Participações
especiais Manassés e Robertinho de
Recife (Odeonl

Arecatichutada 
Nova Jovem Guarda

fez muito artista da MPB reabilitar
o roqueiro que ;azia adormecido dentro

de sua guitarra desde que as e>tridéncias
dos anos 60 sairam de moda. Assim, o
cearense Ednardo. do Paváo Misterioso
de 10 anos atrás, reltgou-se na tomada de
um Rockordel. fundiu reggae com a ato-
mizaçáo sonora do jingle ("Raio xSuper
X no olhar") e ainda arnscou uma disco-
theeque (Nova Raça) com sotaque ciber-
nético.

Ao contráno dos adesistas do último
vagão, no entanto, Ednardo fez tudo isso
armado de humor e competência Assim
como se espalha numa rumba (Rubi) ou
se esparrama no mais convencional frevo
(Encantado), mais uma vez recorre á
eletnficação no casamento de xaxado
com rock de Encantado O poeta também
é muito bom. nesse Ednardo passado a
limpo pelo tempo, que o afasta do antigo
Pessoal do Ceará (ao lado de Fagner t
Belchior), aproximando-o, por vezes, da
grandiloqüência de imagens do paraibano
Zé Ramalho A diferença está na econo-
mia de meios: enquanto Ramalho é um
cordelista descritivo, Ednardo prefere
pincelar imagens, deixando mais suges-
tôes que seqüências de metáforas.

Luzia, menina-homem, espanta o
breu de nossa fome — pede Arraial Até
o fim do ano já virá o carnaval Não se
aperreie que nada volta ao normal, pregaCafí com Leite Já Papsi Mamar, com
menos inspiração, rep;sa a máxima de
Jorge Amado "Este é o país do cama-
vai", enquanto Tudo reúne "romance
gitano", "trilha de tuareg" e o proféticoNostradamus para augurar: "Vozes D'A-
nuncuçáoíem quatro cantos cantarão no I
soar de mil clarins". Boas decupagens,
cenas bem enquadra,num disco prev>• jvivei a cada sulco. A melhor surpresa t Ij
Ednatdo instrumental de Ponto de Co- :
neiàfl

TARIK DE SOUZA ;

aUE 

vai um compositor pop
fazer na era do vídeo? Basica-
mente o mesmo que fazia an-
tes — transformar versos e

música numa obra ressonante, simbiótica,
que fique na memória do ouvinte. O que o
vídeo apresenta é uma espécie de desafio.
Será possível, em nossa cultura dominada
pelo olhar, combinar vim e imagem de
modo a que uma música não seja esmagada
pelo visual?

Não espero obter respostas afirmativas
dos profissionais do filme assalariados queatualmente dominam o rock vtdeo — direto-
res de cinema c dc comerciais que geralmen-te transformam as músicas cm trilhas sono-
ras. Em vez disso, espero que venhamos a
ter notícias dc (c ver) um novo tipo dc
compositor dc multimedia, que esteja dis-
posto a integrar textos, melodias e imagens— um Wagner conciso, da era digital. Como
os compositores pop ainda estão no negócio
de vender discos, a parte áudio da música
continuará a ser a mais importante; a trilha
de vídeo terá gravações ou conotações de
mudanças, do mesmo modo como a trilha
sonora dá profundidade a um filme.

Evidentemente, uma música pop não
precisa conter muita informação. Um pouco
de ambigüidade atrai o ouvinte; muno obri-
gado, mas eu prefenna não saber exatamen-
te o que se passa no "Norwcgian Wood" dos
Beatles, ou "Every Brealh Vou Take" dc
The Policc. Agora, o compositor pop pode
espalhar pistas visuais, além de verbais e
musicais. Embora possamos ver cm breve
uma enxurrada de músicas-cnigmas que não
se encaixam de modo algum, devem surgir
alguns compositores de multimedia com
novas formas de ser — vamos espanar a
palavra — evocativos.

Dois compositores que pensam em ter-
mos dc multimedia acabam de lançar novos
discos — The Fiat Earth, do britânico Tho-
mas Dolby, c Mister Htartbreak, da mais
conhecida intérprete dos Estados Unidos,
l^aurie Anderson. Ambos se sentem à von-
tade com as engenhocas eletrônicas de todos
os tipos, desde o lápis ao sintetizador digi-
tal. E ambos orquestraram — ou não seria,
antes, corcograíaram'' — as músicas junta-
mente com as imagens, Anderson em seu
United States, e Dolby ao dirigir seus nume-
ros musicais para promoção em vídeo e um

concerto de uma hora em videocassete
Vindos dc direções diferentes, eles comer-
gem para uma música aberta da era do
vídeo.

Anderson chegou à gravação como uma
atividade lateral. Ela t visivelmente fascina-
da pelas traduções, transformações e troca-
dilhos infames verbais e visuais. Enquanto
as telas soltavam imagens e versos e ela fazia
gestos inexpressivos e tocava violino, gran-dc parte do United States consistia dc texlos
anedóticos inexpressivos de um parágrafoou dois dc comprimento — uma espécie dc
amálgama Gertrud Stein-Woody Allcn, cm
que as meditações sobre a linguagem sc
juntavam a observações sobre comporta-
mento. com ou sem surpresa finais. Acres-
ccntem-sc a isso uma batida e algumas
frases dc efeito, e haverá material para sí
chamar, na falia de melhor termo, uma
música

Para mim, O primeiro disco dc Andcr-
son, Big Science, tinha o poder dc perma-
nència de um disco dc comédia, depois que
aprendi todos os versos, não havia muito
motivo para tocar o disco. As músicas
escolhidas não sc destinavam a insinuar-te
como músicas pop

Mlvtcr Hearthrtak inclui mais alguns
trechos dc Inlted States (Bluc Lagoon e
I-angue dWmour). mas é algo mais que um
souvenir Embora Anderson ainda (ale mais
do que cante, suas novas histórias são maio-
res e mais convidativas que as dc lilg
Science. Seus úllimos textos invocam perso-
nagens que fazem coisas como trabalhar,
lutar e apaixonar-se, antes de derivar para
tangentes lingüísticas, os versos também
estabelecem casualmente uma sensação dc
lugar — montanhas, ilhas, cidades, céus —
que situa o ouvinte em alguma parte, fora
da cabeça da Srta. Anderson

E embora os textos devam ser lidos e
digeridos. Mister Heartbrttk funciona co-
mo um disco completo, porque essas ima-

VIOLONISTA BRASILEIRO

EM 

1965, um jovem violo-
nista brasileiro, até então
desconhecido do público,
de maneira geral, vencia

cm Paris o Concurso Internacional
dc Violão, promovido pela ORTF
(sistema de rádio e televisão france-
sa) e iniciava uma-carreira de suces-
so. Chamava-se Turíbio Santos. Este
ano, será a vez de um outro brasilei-
ro, suficientemente talentoso para
ter em sua bagagem o 2o lugar no
Concurso Internacional Villa-Lobos,
de 1980. Marcelo Kayath, com 20
anos e um misto de ansiedade e
esperança que não consegue escon-
der. acaba de receber um telegrama
que o coloca entre os quatro unalis-
tas, selecionados entres candidatos
de todo o mundo, que disputarão,
em outubro, aquele certame.

Falando, orgulhoso, do fato de
ser o quarto brasileiro a entrar no
concurso, com possibilidade de ser o
terceiro a vence-lo — o segundo foi
Sérgio Abreu, em 1967 — Marcelo
prevê um período de estudos exaus-
tivos estudos até enfrentar as duas
provas que poderão dar partida a
uma carreira internacional. Uma de-
Ias. uma prova privada que exige do
candidato um repertório de duas

horas de duração, com obras dos
cinco períodos em que se divide a
história da música e leitura à primei-
ra vista. Mas sua confiança não está
nem de longe abalada com a pers-
pectiva da responsabilidade. Tanto
que, até lá, Marcelo poderá ter en-
írentado um outro concurso igual-
mente rigoroso, em Toronto, no Ca-
nadá, para onde enviou recentemen-
te uma fita gravada, que pode levar à
sua inclusão entre os ló finalistas
previstos.— Tem muita gente que é con-
tra concursos — explica Marcelo,
alto, desembaraçado, currículo im-
presso, revelando uma eficiência ra-
ra em músico tão jovem. — Gente
que diz que não há clima para se
lazer música, numa maratona desse
tipo. Mas a realidade é outra. Você
não arranja recitais se não é famoso,
e dificilmente se torna famoso se não
arranja recitais. O concurso é a única
forma de romper esse círculo vicio-
so. E até hoje ninguém encontrou
um jeito melnor.

Há sete anos, Marcelo Kayath m
começava a aprender violão clássico 1
com Leo Soares, na Pró-Arte, de-
pois de uma breve incursão pelo

VAI DISPUTAR PRÊMIO NA FRANÇA
Luiz Carlos David

Com 20 anos, Marcelo acha que só se é
reconhecido aqui depois de vencer lá fora

piano e pelo rock. Com Jodacil Da-
masceno, posteriormente, passou a
dominar uma técnica que garante ter
no Brasil uma grande escola. Hoje,
estudando com Turíbio Santos, ad-
nutindo uma grande influência do
amigo Sérgio Abreu, construtor do
violão com oue ele normalmente se
apresenta, Marcelo está às vésperas
de resolver um dilema antigo.

— Comecei a estudar engenha-
ria eletrônica porque achava que ser
premiado e ter talento não queriadizer que eu pudesse fazer carreira.
Passei três anos me dividindo, lite-
ralmente. Me empenhando em con-
ciliar o estudo do instrumento —
quatro a cinco horas diárias, concen-
tradas em períodos de duas horas
com as aulas e provas de Faculdade.
Mas se vencer o concurso e aparece-
rem propostas de ficar no exterior,
posso ter de fazer a opção.

Mãe pianista, irmãos tocando
pelo menos um instrumento, Marce-
Io Kayath sempre teve incentivo pa-
ra a música. Apresentando-se pouco
— mais fora do Rio, pela Rede
Nacional de Música, do INM/FU-
NART — ele define a vida do

músico como sendo de estudos cons- |
tantes, a vida toda, nunca achando j
que é suficiente. Mas encara essa i
possibilidade com bom humor.
Apreciador de Dowland, Bach, Pon- :
ce, Brouwer e Villa-Lobos, sua <
maior preocupação no momento j
conseguir um patrocinador para sua I
ida à França, uma vez que o concur- i
so não prevê pagamento de passa- I
gens ou hospedagem.

— Na época do Turíbio e do ;
Sérgio Abreu, o Itamarati financia-
va, Agora, estou vendo se alguma
empresa se interessa pelo assunto.

Aguardando o resultado de suas
investidas nessa área e do programa, jintenso de estudos que deverá tlesen-
volver até outubro, Marcelo Kayath
faz planos de carreira deslanchada j
no exterior. Mas só o suficiente para
que possa obter melhores oportuni-
dades aqui no Brasil, onde "só se dá
valor ao que foi reconhecido lá fo-
ra". Sc ganhar, suas possibilidades
sáo boas. Afinal, entre os prêmios
estão anunciados recitais em Roma e
gravações na ORTF.

VIV1AN WYLER

-aurie Anderson Thornas Dolby

gens todas que eles invocam não constituem
todo o show Anderson e seus colaborado-
res, entre eles o compositor britânico Pctcr
Gabriel e Bill Laswell, do grupo avant-funk
Material, de Nova Iorque, entrelaçaram
suas músicas com coros hipnóticos, e envol-
veram a voz dela em acompanhamentos que
mudam o tempo todo.

A música de Anderson se constrói fre-
qücnlemcnte sobre apenas duas ou três
notas, estendidas em construções mais lon-
gas que podem ou não repetir-se. Agora,
cm vez de usar esse método para criar um
pano de fundo estático e vazio para seus
versos, ela recheia as melodias com uma
agitação subterrânea.

Shurkey's Dav, que fala das ruminações
de um homem num trabalho burocrálico,
baseia-se em dois acordes, a cadência do
Amcn familiar dos hinos. Mas. ncochetean-
do enlre esses acordes, existem incontáveis
motifs curtos, um coro feminino que insiste
He's Misterbreak, e ruídos de fundo que vão
da percussão africana a fitas tocadas dc trás
para a (rente Como música pop, Sarkey'j
Day comunica pnmciro sua balida e seu
atro. e puxa o ouvinte de volta, para
descobrir do que se trata.

As músicas dc Mister Hearthreak são
ainda fugidias demais para me deixar
curioso dc ver como Anderson as encena-
rá; hâ possibilidades infindas apenas nos
versos, embora seja mais provável que
ela descubra outras conexões. Agora, no
entanto, suas músicas podem impor-se
por si mesmas.

Enquanto Anderson enxugou sua
música, transformando-a em algo semc-
lhante a melodias pop, Thomas Dolby
derramou as suas Num disco anterior,
The Goldeo Age of Wireless ele sc alinha
aos elementos básicos da música pop de
trés minutos: curtos ganchos melódicos,
sons que chamavam a atenção (geralmen-

EM AÇÃO

® Stones concordam
com censura
O canal amencano MTV, especializado
em música, censurou o novo vídeo-clip
dos Rolling Stones, feito para o compacto
She Was Hot, do Lp Lndercover. A
emissora alegou duas razões para o veto:
1) lima lata do refrigerante dietético
Tab. da Coca-Cola, aparece em uma cena
(ou seja, a primeira razão foi de ordem
mercadológica); 2) Havia uma cena "su-
gestiva" levada além dos limites do bom
gosto. Como cortesia, a MTV ofereceu
tempo de estúdio para uma ediçáo do
filme, desde que um representante dos
Stones, de preferência Mick Jagger, esti-
vesse presente para aprovar a edição
final.

Por seu turno, o programa Fridav
Mght Videos (Videos de Sexta à Noite)

cortou o mesmo pedaço considerado
ofensivo pela MTV e exibiu o tape modi-
ficado. Sem mais reclamos, também a
MTV fez o mesmo e a censura ficou
sacramentada com a anuência dos pró-
prios — e bem comportados — ro-
queiros.
• Barnabé e
convivas
Só no final de abril sai o esperado segun-
do LP do iconoclasta Arrigo Barnabé,
compositor que introduziu a dodecafoma
na MPB. Os convidados especiais confe-
rem ao disco um ecletismo imprevisível:
participam das roqueiras Rita Lee e Lú-
cia Turnbull ao comparsa de Arrigo,
ltamar Assumpçáo, além de Paulinho da
Viola, o do samba e choro, este na faixa
A Europa Curvou-se Ante o Brasil. O
mesmo Paulinho ainda entra no LP com
uma parceria com Arrigo, na faixa que
pode valer o título do lançamento, Crota-
ius Terrilfcus. A outra opçáo de nomear

te em sintetizadores), e cenários límpi-
dos, românticos. Talvez a transformação
de algumas dessas músicas em vídeos
promocionais lhe tenha mostrado que
não precisava ter uma mente tão literal.

The Fiat Karth é mais solto c mais
enigmático que as pnmeiras tentati* as dc
Dolby. Os versos não sc somam facilmen-
te, ele se preocupa com apocalipses natu-
rais e artificiais, c defende os caprichos
individuais, mas a maioria das músicas
simplesmente vagueia de um modo meio
triste, talvez a ser explicado mais comple-
lamente quando ele as puser na tela.

As músicas de Dolby também dão a
sensação de ser visualizadas através de
uma lente zoom, com diferentes partes
entrando em foco à medida que muda a
profundidade dc foco. O início da músi-
ca-título é um tamborilado rápido, estilo
bongó, acima de uma sinistra batida de
baixo; eu esperana que isso mudasse para
qualquer coisa, menos para o coro suave,
em estilo latino, que vem a seguir Repc-

tidamente, mas não previsivelmente, a
música flutua indo e vindo, num ritmo
balouçante, como cm dois ou três níveis
ao mesmo tempo — uma habilidosa deso-
nentação que Dolby põe nas melhores
faixas do disco.

Ele não mantém essa enatividade o
tempo todo, tahez. deliberadamente; o
compacto cm perspectiva, "Hyperacti-
ve!", é uma melodia funk bastante pa-
dráo, com seus versos bombásticos. Mas
está claro que o compositor se dessia dos
formatos fixos. Em "Dissidentes", músi-
ca que abre o disco, ele anuncia: "Não
posso ler minha esenta, minha própria
escrita' como insetos na palma da histó-
na". Dissolução e transformação, afas-
tando-se dos modelos literários e aproxi-
mando-se de novas formas rebeldes de
vida — a música pop dirige-se a tempos
interessantes

JON PARELES
New Yck Times
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VfRISSlMO HORÓSCOPOCHARLES M SCHULZ AS COBRASPEANUTS
C iEtrf í; GfiiXXXA
f.ÍA|2rE e HWt»
|flU\: W rrVs'0P*W»

( f r> Pt*? "r-"

r como vaí N
CÒNaeftuiA BO

TAA O CASACO
l POD CIMA DAS
^ ft>,A6' V

cavo e rtot?
«.H^CUA A

cnA-5
MAtOfA UH
t^FrefD
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AUDITÓRIO ?
QUE. ^AL AAtNHA
FAMTA31A c?t

AMüO ?
a ARIES — 71 do 3 a 20 H 1 4
Acentuado n$co de múctenças em sua prof>s-
sionai. provocada, de form» negalrva, por sua
irrefiet-da busca de novidades r-^anças em #ase
que e*«ge cautela e controle Sentimentos eouOt-
brados Bom feJactonamonto com pessoas do
sexo oposto Harmonia r»o âmbito doméstico
Saúde carente de maior repouso
a TOURO — 21 do 4 a 20 do 5
Hoje o taunno poderá opter apo>o benéfico 4#
pessoa próxima em posiçio que pode a|udd-l0
favoravelm«nte Evite, a tarde, tratar oe transa
çôes que envolvam grandes quantias Ôons mo-
rrentos de a*eto em seu relaoonam«nlo com a
pessoa amada Caima e tx>m senso nas atitudes
tomadas em familia S^iude sem a-teraçâo
= OÉMEOS — 21 do 5 a 20 do 6
Novos latos em sua vxja piofissona1 marcarão
positivamente este dia Aproveite oem sua fao^da-
de de expressão Atitudes decis'vas e coerentes
devem marcar sua v»da sentimental, v t%es*
peradas Possibilidades à no«te de uma agradávei
surpresa com pessoa irnima Saúde em \ye'iodo
neutro
a CÂNCER — 21 do 6 a 21 oo 7
Hoje poderôo se materiaíi/ar algumas promessas
relacionadas a aspectos de sua atuaçào profissão-
nai Indicações positivas de é«ito para compromis-
sos de longa duração Sem mantos om luso de
carência acentuada de a*eto Sensibilidade intu
çào Harmonia em seu ambiente domóstfdo Saú-
de equilibrada
a LEÁO — 22 do 7 a 22 rio fl
Favoreemento para a assinatura da documentos
imponantes e para o trato de quaisquer assuntos
ligados a emprestmos e financiamentos Proble-
mas pessoais deverão ser sokjoonadcs de 'orma
pos«tfva Mntioa agradAve' ligada a sua temífca.
equilíbrio sentimental Saúde boa

VIROEM — 23 do 8 a 22 do 9
Benéfica influência em todas as suas attvdades
profissionais Possibilidade do ganho mosporaso
com agradável surpresa quanto a suas finanças
FavorabilkJade para viagens e contatos pessoais e
de negócios Fteiactonarnento com colegas e amí-
gos moldados em plano de sensata convivènc a
Romantismo Saúde instável

LIBRA — 23 do 9 a 22 do 10
Boas perspectivas no piano profissional e financet-
ro Saiba motivar se com cautela e ulilUe sua
cacac^ade de discernimento na escolha das me-
l»x>res opçòes pessoais Coloque em prática novas
>dé'as Noticias agradáveis relaoonadas á famílta.
Guarde bem objetos de estima e vator Satistaç-âo
no relacionamento sentimental Saúde inalterada
a ESCORPIÃO — 23 do 10 a 21 do 11
Nesta segunda-feira o nativo do EscorpiAo deve
usar de toda a sua capacidade de concentração e
franqueia em seu amoionte de tr3M!ho. Demons
tração de apoo de chefes e colegas Favorável no
seu piano pessoal, à aquisição de objetos antigos
Um amigo pedi'lbe-á ajuda em assunto impo na n-
te Piano sentimental estável Saúde em dia cosi
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QUE TAL ESTE LEMA
"AMDRÉ AÇO ISOLA
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a SAOITARIO — 22 do 11 a 21 do 12
PavorabikJade para a execução de nc>vas tarefas
Proposta interessante pode motivá-lo pos tivamon-
te â tarde Risco de atntos com parente ou pessoa
prò*irr,a Procure tiborar-sa um pouco mais do
reiacionamento com a pessoa amada Saúde em
fase neutra Procure controlar seus nervos
a CAPRICORNIO — 22 do 12 a 20 do 1
Os assuntos financeiros estarôo fcoje benefica*
mente influenciados para o capncomíano. Uma
nova amizade ser-lhe-â bem útil em futuro pró*»-
mo Hcí© também poderão ser tratados assuntos
ligados ò herança Busque madres aproximação e
a?e%ào a pessoa amada Harmonia no plano
doméstico em condições de saúde indicando fase
neutra
a AOUARIO — 21 do 1 a 19 do 2
Um projeto ampicioso poderá ocupar grande pane
de seu dia e*igindo-me tenacidade e coerènoa em
sua implantação Uma aiuda inesperada pode i'n«
ser prestada por pessoa amga de grande jpf uên-
c^a Favorecidas as viagens Pessoa do sexo opos-
to lhe trará indecisão quanto a seus sentimentos
Plano familiar carente de proteção e apwo Saúde
boa
a PEIXES — 20 do 2 a 20 do 3
Piano financeiro beneficamente influenciado Os
contatos com superiores e colegas de traüa!no
serão marcados por energia e apoio, Á tarde e a
noite o pisoano pooerá usufruir de toda a tra<xju'la
convivência doméstica Visita muito agradável po-
de ser esperada. encontfando-o com terna dispôs'-
çâo sentrmentai Saúde inalterada

MORT walker e dikbrqwne~1 
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JERÔNIMO FERREIRA
calcular (5)
compdter (5)
corroer (Si7, cfrapasâo i6)
eíemeo.to quimeo *^e

simOCMO Li (5)
fêmea do *eitAo (6)

!0 çjiOna 15)
1X pgo de aia r Çl\
12 (51
13 fcb'9 ©ste^na 15)
14 língua do Léoo '.5)
15 mentira í6í
16 oficial romano f5)
17 suntuoso í5)
1B tatxjieiro de terra 15)
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PROBLEMA
N° 1566

BILLHOESTD. AGATHACRÜMM
f cpoc TAL TOfPTA OG VAÇA

SOBOÉ/HCS-A. JVNIOtf
PEÇA 2 Feoiço-S'

O PATO
VA/VIOS A AVIA PE. CAWtP.

—-—^c.KiA^C^S 'j~pÇ

SUJATfíO MT J

¦xAMBÊt* Gx/eco2 pecxcos
\ FXf?A MIM fÓTIMA

IDélA >

fllgansn^O I5I
amarelo t5)
cadeirinha corvjuida
por destas 7

Pnlavr» chav*
12 letras

Consiste o LOGOGRlFO em encontrar-se determinado
vocébute. cujas consoantes jâ estão rnsemas no qua-
dro actma Ao lado. â d^eita, o dada uma reiaçik3 de
vinte conceitos devendo ser encontrado um smôrvmo
oara cada um. com o numero de letras entre oarônt&-
ses. todos começados pe^a «etn» moal da oaiavra-
chave As letras de todos os s<nôntnnos estão contidas
no termo encoberto, resoeftando se as ietras reoe*
t<Jas

MAURÍCIO DE SOUSACEBOLINHAJOHNNYHART
El, EU CHEGUEI PRIMEIRO,

PATRÃO...S\crms-ta Ajüt^pJáXoK- a
iru in^A nrio SZjr$j\$L OS h&TC&z

SoluçO«« do problema r»° 1565 Palavra-chava
ELEUTERANTÊR60
Parclata enora. en'-oufar. eíator. entonar. eniutar.
entear, ôneo, eniurar. enterro, êtate. enteu entaio.
errante et)>o. etereo. ekína, ente entear, enroar.
ese trota

ILUSKA SIMONSECARLOS DA SILVACRUZADAS
GRANDE PRÍMtO DA

ARGENTINA
O GM Oscar Panno venceoor do IV

tomeo. repetiu sua c^ss.t-cdçAo. com 8
pontos, no V Grande Pi*m«. oaMxma-
do peto Banco CxJade de Buenos Ares
A seguir, coti 7.5 pomos, teara^ mí
Campos Mt Franco, Ml Tempone a M.
BorgntFvnôo em pc*-ro de 1984 o tomec
reur*u 302 pgadores dos Oua-s sete
Mis e 16 ootroa en*ad«stas com rai-.ng
ELO (FIO Ei

DIAGRAMA 4S
K A L. HuK»i — 1922

te'es o cr-o prejudicou a concentração
do /Ovem Nigei Este tato e visível na
partida, a quai transcrevemos a segu<r
W WATSON X N SHOflT fraaoesa.
II P4R -P3R 21 P40 -P40. 3! C2D -
CJBR 4) PSR -C3 20, 5) P48R P48D,
4) P3B CJBO, 7) COJB -D3C. 4) PJCR
PxPD, í) PxP -»C ? . 10) R2B -P4CR,
11) B3R-P3B, 12) B3T PxPB, 13) PxPB•PxPfl. 14) PBxP -T1BR, 151 C2P BIR.
14) 020 <21C. 17) TR1B <3T. 14)
R2C -B2D. 14) CSC -T1CR 20) R1T
C4T, 21) PJC -T2CR 22) BxP BxB. 2JI
CxB -OxC. 241 DxC Nesta ponto da
panda ocorreu um fato cunoso »s
P*etas movem seu rei para 190, ew
denciando a mtençio de 'oct' mas
Watson irxKa com o decto sua dama
em 5T. o que impede esta movimento
das pretas Já tendo tocedo no rei, o
unco Mnca legai na posiç4o sara
24 R2D. mas vendo que o lance sana
raofccado com 25) C4B Shon abandona
J. PtASKET x W WATSON lscri«na
draçèol1) P4R -P480 21 CJBR P30 S P40 -
P«P. 41 C.P -C3BR 51 C3B0 -P3CR 8»
B3R -B2C. 7! t>3B <M. B) D20 <38 StP4Cfl-63R 101 CWKI -CxC 11 S«C •
D4" 12IP3TO-TR1B 13) "4tB T01C.
141 P5T-P4CO 151 PíT -P5C, 161 P»BP*.t* 17) tçt f>xP* 181 P20 -B*PM
19) B*C 84 * 20) B40 »4« T<9
P«T 22} Q5C 23; B30 -0*6 24}
C5Ò -Ü7B » . 2$i B2^ -T%p * 26! M ¦
0*9 - 2?) R38 0*P^. m ^8 •

INGLATERRAplumas. o-a com cabeça de carneiro,
ora com fisionomia humana e chifres
de carneno, 26 — dança escocesa; 30-- late I meu. minha Léxicos MOR:
Melhoramentos: Morais a Casa-
novas.

veneno dado petos escravps ao desa-
feto quando este £ estava embriaga-
do. e feito com a cabeça de cobra
cascavel. 23 — deus egípcio do sol,
apiesentado ora com a caoeça sobre-
pu*ada por um d»sco e duas longas

HORIZONTAIS — 1 — importância
em dinheiro, imóveis, mercadorias ti-
tutos ou outros valores e que constitui
o fundo de uma casa comercial ou
industrial, di; se da linha reta que divn
de um ánguto saliente em duas partesiguais nas fort^caçóes; 8 — indivíduo
insignificante, 10 — vestígio deixado
peia caça ao passar. 11 — árvore
européia da familia das "iaxácees. de
folhas sempre verdes; 12 — figura de
estilo com que se atribui sentimentos
ou paixões a seres manimados. 14 —
montlculo ou cómoro do areia e casca-»v fV»rcsitadn oor uma corrente sub-

16 — semivogál ou semeon-
soante som que se aproxima de oon-
soante uma vogai 17 — peça de
madeira, sukada em hélice a que sus-
pende a pedra que obriga a vara do
lagar a espremer o bagaço, peça onde
se enrola a corda de aço dos retogios o
que gira quan-lo lhes damos corda, 19
-- lednlho d* erra argilosa seca ao sol,
tijolo de que se fazem paredes ietx>-
tos ou pednnhM arredondadas enooo
tradas nos !« ios dos nos 2ü — massa
fecuienta e celular vvnonosa, encorv
fada nas ptantas, 21 - cotoc.ar g-»oede atame 22 — re^har mansamente
ic cavítol 24 — esposa na IncM que
ao falece* o mando se lançava espon
taneamente a p»ra funerâna do esposo

dispensar desobngar, 27 — terra
situada a este do iardim do Éden. para
a qua1 sr retirou Caim, depois de matar
Abel, 28 — sem amor. sem nada 29excelente, nca. 31 — processosfilosóficos petos quais a razão parte do
complexo para o que é simples, estu-
dos minuciosos de cada palavra de
uma frase e sua classificação
VERTICAIS — 1 - introdução demedicamentos no organismo através
de cotrontss elétricas. 2 — quinto més
dos babilônios, depois adotado petoshebreus, 3 — pequeno sultanato vas-
saio da Indochina, que existiu nos
séculos XV e XVI na costa orienta! da
península de Malaca, 4 — incólume 5grande escudo de madeira, revesti-
do de couro usado como arma oeferv
siva dos antigos guerteiros taponeses6 — deixar o vmho tove e agradavei. 7dinastia egi;oa 'unaada por Ptoio-
meu Lago. 8 — gênero de peixesselàqu-os, 9 — tábuas astronômicas
indicativas da posiçAo relativa dos pia-netas diário de »c untecimafttos ocorri-
oos mi ,!•--•¦ e k/gares diversos fpl).V3 — t-po de so*á. largo cuja caracte
rte«ta 6 de nAu possu-i costas (pi i 15
—• mlerent* a s :<txi Ou «Wa que se
awntam depois oas raízes para alterar

Em 20 de dezembro de 83 terminou
o tomeo anuai lmemec4onel de Brigh-
ton patroonado peia Computer Games
Liirvied este ano. que alcançou a cate-
gona 8. e fo< dtsoutado peto sistema
shunnq a 9 rodadas Class.ticaçio final
1° J Nunn (7), 2® W Watson (61; 3°
N Shortl6i. 4 Hodgsoni.51. 5o Weste-
nnen 14.5) 6" Muiev 14). 7C Plaiken
(4). 8o Medms 14). 9° Ivanov 13.5).
10° Burge' III

Com o elevado nível dos jogadores a
ba >a percentagem de empates nào to.
inesperada sendo que Westennen fo« o
campeio am número de empates 51"Foi uma surpresa a boa parforman-
oe de Watson. pois apesar da demons-
trar um vertaoeiro talento ale tem
sempie problemas com o tempo de
refisváo Este hábito fatal tem
custado pontos em tomeos" comen-
tou .'onn Nunn, Já Soasskv ao ap nar
so&re o resutado do tomeo a refenrv
do-sa a Watson disse *^enho visto as
caídas de Watson — e* á muito
oe-goso como uma metraihedor» bè
bada'Shon teve a chance de toma- se o
ma«s jovem GM de mundo atua' mas
jogou com Watson na uHima roaaoa a
c«'deu o ponto CVs~te c transco-rer
ó»>,is CAiâal partida a etmosfe!» »o

SOLUÇÕES DO
NUMERO

ANTERIOR
HORIZONTAIS -
regoia, get. etera-
to, mo; xi ma roa,
ole; in»bir; wlom»*
cete, ocio. aote;
opta, fa aerotoes,
tarca. nrvadi, aboar.
asor
VERTICAIS — re
xoxo etibeo; ge-meisparo. ora. la-rim; atonia; em
torre, onicofimax.
abetadas, no. oo-
teca arar; asir
ota. edo, ab
Correspondência
para Rua das Pai-
melras. 57 ap 4 —
Botafogo — CEP
22 270
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.S/3/84 o CADERrJ0_B :_T

)• A
.J

L'

PUi



MOCIDADE INDEPENDENTE DE PADRE MIGUEL

CHOCALHOS, TARÓIS, AGOGÔS: NOTA 10
O desfile chi Mocidade Independente

dc Padre Miguel foi uma espécie de vin-
gança. Ninguém na escola c, pode-se
alirmar. na Passarela, conseguiu engolir a
nota cinco no quesito bateria, dada pelo
julgador Adelsòn Alves, no destile de
segunda-feira passada. Como que para
provar sua alcunha de Nota IX'?, a bateria
da Mocidade deu um grande show no
Desfile das Campeãs.

Começou na concentração, onde cada
instrumento teve uma apresentação espe-
ciai. Primeiro vieram os tamborins, com
suas viradas maravilhosas; depois os cho-
talhos, os taióis, as cuícas e os agogôs.
Por fim, marcharam os surdos dc marca-
ção. Antes do desfile, um dos integrantes
da bateria, o Dominguinhos do Tambo-

rim, que é íntimo do instrumento h.i 26
anos» avisou:

— A gente hoje vai mostrar pro po-vão quem é a Bateria Nota Dez. A gentevai arrebentar a Avenida.
Foi mais ou menos como ele disse. Os

três diretores da bateria, o Bita, o Jorjáo e
o Cohcn. não cansavam dc repetir que a
nota cinco foi dada de "raiva, dc inveja do
nosso trabalho". Quando já nascia o dia. a
arquibancada da concentração já gritava:"E nota de/, é nota dez". A batida estava
perfeita, coisa de quem sabe o que la/.

Logo atrás da bateria, vinha uni carro
alegórico que ironizava o resultado do
desfile da Mocidade na segunda-feira;"Hateria Nota Cinco" dizia a inscrição,
com dois revólveres coloridos apontados

IMPÉRIO SERRANO

para a frente e a cara de um gato por cima.
Na frente da hateti.i, vinha a exuberante
manequim Monique Evans.

O aplaudidíssimo Castor dc Andrade
cuidava pessoalmente de todos os deta-
lhes. e a escola fez 11111 desfile bonito,
muito colorido, marcado pela empolga-
çao. Os carros alegóricos que fizeram
sucesso no desfile de segunda voltaram à
Passarela com todas as suas cores: nenhu-
ma das muambas foi contrabandeada, co-
mo insinua o enredo Pena que o quesito
Fantasia não valia nada no Desfile das
Campeãs as fantasias foram um dos pon-
tos altos da escola de Padre Miguel

ALEXANDRE MEDEIROS

O RITMO DE UMA BATERIA PERFEITA
l'm carro da Beija-Flor quebrou em

frente ao setor 9 e teve de ser retirado por
um reboque. A operação demorou algum
tempo e isso deve ter influído no espirito
do Império Serrano, que esquentou, na
concentração, ao som de Bum-Bum Pati*
cumbum Prugurundum, vitoriosa compo-
sição dc Beto Sem Braço e Aluísio Macha-
do, cm 1982. Depois, foi tudo igual.

Não mostrou nada de novo e sua
comissão de frente, dc rapazes, não disse
nada as arquibancadas. Logo a seguir,
vinha Zezc Mota, uma Xica da Silva em

preto c amarelo-ovo, que pouco acres-
centou.

Com fantasias ricas (as baianas riquís-
simas. ostentavam muito pouco o verde da
escola, exibindo mais branco e prata), o
Império Serrano fez boa evolução, ao som
dc sua bateria, que sustentou o ritmo sem
falhas, durante todo o desfile.

Como não valiam os quesitos fanta-
sias, enredo e alegorias e adereços, a
antiga Prazer da Serrinha apresentou-se
sem dois carros alegóricos, danificados no
desfile de domingo. Seus componentes,

sem alegorias de mão, desfilaram seguran-
do chapéus.

O público reagiu bem, aplaudiu c só
explodiu de entusiasmo ao ver a Velha
Guarda, inexplicavelmente relegada ao
fim da escola, junto a uma ala de passo
marcado. Vaias e aplausos, então, se
confundiram: exaltação aos verdadeiros
sambistas c condenação à colocação da
Velha Guarda junto a coreografia ensaia-
da. que liinit.i a beleza de uni desfile de
samba.

PAULO SIQUEIRA

Animados, os integrantes da Padre Miguel ajudaram a "vingar'' a sua bateria
Vidal da Trindade

CAPRICHOSOS DE PILARES

UM INCÊNDIO E BOMBA DE GAS
Se a Caprichosos dc Pilares mantiver

a tradição de intitular seus enredos a
partir dos incidentes que costumam ocor-
rcr nos desfiles da escola, ano que vem
terá de incluir no tema um incêndio e uma
agressão a bomba de gas lacrimogêneo.
No de ontem de madrugada, a escola
levou exatamente lh45min para transpor
a pista da Passarela do Samba e não
reeditou o brilho conseguido domingo de
carnaval.

As explicações do Deputado Fcrnan-
do Leandro, responsável pelos interesses
da simpática escola de Pilares, têm que ser
levadas cm conta: "Ela foi prejudicada na
entrada da concentração, impedida pela
Polícia Militar e a demora contribuiu para
que os componentes se embebedassem c
comprometessem as evoluções." No meio

do desfile, o passista Joaquim caiu na pistac te ve de ser retirado para o Dcpartamen-
to Médico, visivelmente alcoolizado.

Para caracterizar o clima tenso, Fer-
nando Leandro agrediu o presidente da
Associação das Escolas dc Samba, Alcio-
ne Barreto, em plena pista, derrubou o
dirigente Maurício Matos e anunciou quedurante a semana pedirá o afastamento dc
Alcione da entidade, sob o argumento dc
que "ele não defende os interesses das
escolas".

Referia-se ao fato dc Alcione ter
concordado com o desfile dos blocos Flor
da Mina c Canarinhos dc Laranjeiras
antes da Caprichosos de Pilares. Para
coroar a série de incidentes, a escola viu
pegar fogo nas caixas de som sob a passa-
rela onde se localizam as equipes de

televisão, diante da entrada da Praça da
Apoteose, o que provocou o comentário
dó presidente Antônio Mair:

— Com a Caprichosos acontece dc
tudo: falta luz, falta som e, agora, resolve
pegar fogo a caixa de som.

Apesar de todas as dificuldades, a
Caprichosos de Pilares mostrou garra e
empolgação nas evoluções dos passistas. li
seu tema, baseado no humor cáustico dos
comediantes canocas, que fez vibrar o
público 110 domingo, voltou a mexer com
a assistência, notadamente quando os
componentes passavam diante do Gover-
nador Leonel Brizola c entoavam com
mais vigor os versos do samba-enredo de
Almir Araújo, Balinha, Marquinho e
Hércules.

SÉRGIO DANTAS

ACADÊMICOS DE SANTA CRUZ

FANTASIA POBRE E SEM ALEGORIAS
Caracterizada pela pobreza das fanta-

sias e prejudicada por desfilar sem nenhu-
ma alegoria, pois teve roubados e destruí-
dos todos os carros alegóricos após o
desfile dc sexta-feira, quando conquistou
o vice-campeonato do grupo 1-B e o
direito de subir para o grupo 1-A, a
Acadêmicos de Santa Cruz deu ontem
apenas uma pálida idéia do que usou
como enredo: o tema Acima da coroa do
rei, só um deus.

Apesar dc desfilar como um animado
bloco, sem etapas capazes de desenvolver
o enredo proposto, a Acadêmicos dc San-
ta Cruz mostrou, entretanto, alguma exu-
berância na evocação aos orixás de que
tratava o tema.

Até as tradicionais cores da Escola —
verde c branca — ficaram descaracteriza-
das pela homenagem. Viam-se desde o
vermelho, prata dourado, até cores escu-
ras, sem nenhuma relação aparente. A
justificativa do presidente c carnavalesco
da Acadêmicos de Santa Cruz, José Gal-
vão, se baseou no roubo e destruição das
alegorias

A rigor, a escola deu apenas uma
simples exibição dc samba animado, o quemuito sc deveu ao empenho com que os
puxadores Ccsário c Enoque cantavam o
samba de autoria do próprio Enoque,
Henry, Natinho c Tiago.

A comissáo dc frente da escola, querepresentava os guardiães das trevas, se

apresentou com uma vestimenta sem ne-
nhuma imaginação, toda amarela, en-
quanto porta-bandeira e mcstre-sala, Na-
tália c Jorgmho, de 12 e 11 anos, conse-
guiam resgatar um pouco das tradições da
escola, que já pertenceu ao primeiro
grupo

No desfile dc sexta-feira, a Académi-
cos, em todo o seu esplendor, ficou ape-
nas uni ponto atrás da campeã. Unidos do
( abuçu, No total, somou 197 pontos.Ontem, a escola apresentou 32 alas, sendo
que duas mirins c três de baianas, com 200
ritmistas sob o comando dos mestres Zé
Carlos e Áureo,

SERC.IO DANTAS

Vidal da Trindade
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baianas contribuíram para um desfile bonito* colorido, cheio de empolgação

BEIJA-FLOR

APENAS LUXO E

BELEZA, SEM

SAMBA NO PÉ
1'inah — a Cinderela Negra da Avenida — foi

outra vez uma das sensações da Beija-Flor, que não
fez um bom desfile na disputa pelo supcrcampcona-
to das escolas de samba. Apesar do luxo com que
Joáozinho Trinta contemplou o publico, a escola
mostrou pouca evolução: não entusiasmou e poucas
vezes arrancou aplausos com seu hermético enredo
Gigante em berço esplêndido.

Considerada hors concours por algumas pes-
soas que não a apontaram como uma das favoritas,
a Beija-Flor criou na Avenida um efeito especial
com o brilho dos seus carros alegóricos. A exemplo
do desajeitado Humberto Saade — que com a
manequim Luisa Brunet desfilou a pé, os demais
componentes da escola pareciam desestimulados e
não mostraram nada — exceto o brilhante casal
Élcio PV e Nilza, dupla de mcstre-sala e porta-
bandeira.

José Louzeiro e Roberto Balalai, escritores,
julgadores do samba-enredo, certamente tiveram
dificuldade para avaliar o samba da Beija-Flor, que
retrata uma proposta de união em torno dc um
grande mutirão capaz de formar "o reino do homem
brasileiro", cantado a partir da descoberta do
Brasil, quando o "deus Netuno abriu os caminhos
dos mares para os portugueses", passando pela
formação da raça brasileira a partir das três raças
que se miscigenaram (branca, índia e negra), até a
formação de "uma nova era".

Joãozinho Trinta, saudado por muitos admira-
dores, buscava aplausos do público, embora sua
escola não os merecesse, tamanha frieza dos compo-
nentes Na Praça da Apoteose, a escola mostrou
alguma coisa parecida com samba no pé, mas já era
praticamente o final do desfile e nâo chegou a
impressionar a platéia que viu a Beija-Flor como
uma escola apenas dc luxo e beleza.

Se fantasia e alegona estivessem valendo pon-
tos, ontem a Beija-Flor certamente obteria boas
notas, porque foi das poucas que conservaram, no
desfile do supercampeonato, carros alegõncos. des-
taques e fantasias Joãozinho Trinta estava aparen-
temente alegre e conformado com o terceiro lugar.
Mas também pirecia certo de que sua escola não
conseguiri.i conquistar o título dc supercamptà.

J.PAULO DA SILVA

UNIDOS DO CABUÇU

UMA ESCOLA

MODESTA QUE NÃO

TEME COMPETIR
Beth Carvalho voltou a encantar a Passarela

do Samba e brilhou na Unidos de Cabuçu. escola
modesta que fez um desfile, sábado, digno de
campeã. Bastante aplaudida pelo publico até então
indiferente, a Unidos do Cabuçu mostrou — sem
medo nem timidez diante das grandes escolas — o
que muitos esperavam de um supercampeonato: o
samba no pé.

E foi com samba no pé e entusiasmo que
Terezinha Monte, presidente da Escola e uma
espécie de mito dos sambistas, arrancou aplausos
entusiásticos, principalmente para a comissão de
frente: seis casais românticos, bailarinos de gafieira
que dançaram em perfeita harmonia.

Sem os carros alegóricos com que desfilou na
sexta-feira de carnaval, a L!nidos do Cabuçu entrou
na Passarela do Samba sem o luxo da Portela e
Beija-Flor. mas com muita empolgação e criativida-
de Beth Carvalho, a homenageada no enredo Beth
Carvalho Enamorada do Samba desfilou no peque-
no e úmeo carro alegórico da escola, e não desani-
mou durante todo o desfile, principalmente na
Praça da Apoteose ocupada pela escola.

O samba não foi atravessado pela bateria, que
manteve um ritmo cadenciado, o que facilitou ainda
mais a excelente evolução de alas. entre as quais a
do Cacique — que homenageou a escola — e a de
capoeiristas Os aplausos aumentaram com a exibi-
ção de uma faixa Diretas pra Presidente, criação de
Terezinha Monte que se diz a "favor das eleições
diretas já".

A elegância e o alinhamento dos seis casais
enamorados surpreenderam ate mesmo o Governa-
dor Leonel Brizola. que nâo se conteve, entrou na
pista e cumprimentou casal por casal.

O sonho de Beth Carvalho — o de "o samba
governar o mundo" — voltou a se fazer real na
Avenida Em cima do pequeno carro alegórico, ela
viu o povo cantar, viu Vilma, a maior porta-
bandeira de todos os tempos. D. Zica, Noca,
Monarco, Dalmo Castelo.Guilherme de Brito e
Nelson Cavaquinho desfilarem em
pela Unidos do Cabuçu N"erv<
siasmada. Beth viu os fndi<
Mangueira c seu Botafogo .
aplaudidos muita:

tagem
vosa,
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ias muito

i vea
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